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يرجى اإلشارة إىل املصدر عند النقل أو االقتباس
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احلمـــد هلل رب العاملـــني، الـــذي هدانا إىل طريـــق احلق املبـــني، وأفضل الصالة 
وأزكاها على النيب حممد األمني وعلى آله اهلداة امليامني، السيما بقية اهلل يف 

األرض احلجة بن احلسن قاصم شوكة املعتدين.

ال خيفى على الكثري أن املنطقة املعروفة قدميا مبقابر قريش واليت أصبحت 
اليوم من املدن املقدسة، صارت معروفة بـ )مدينة الكاظمية( بعد أن ناهلا شرف 
ضم اجلســـدين الطاهرين لإلمامني موســـى بن جعفر الكاظم وحممد بن علي 
اجلواد عليهما الســـالم فاكتســـت بذلك حلة القداسة والبهاء بربكتهما عليهما 
الســـالم، وكما إن الكثري من املســـلمني قد حرصوا يف حياة األئمة عليهم السالم 
على االلتفاف حوهلم واّتباعهم أينما كانوا لينهلوا من منري علومهم ويتشرفوا 
بلقائهم بعد أن جعل اهلل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فقد حرصوا أيضا على 
جماورتهم بعد استشـــهادهم عليهم الســـالم فنراهم قد ســـكنوا حول مراقدهم 
تربكا بهم بل عملوا على دفن موتاهم جبوارهم متنيا منهم بأن ينالوا شفاعتهم 
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إن كل أمـــة تســـعى جاهدة لتحقيـــق رفعتها وعزتهـــا ورقّيها مهمـــا حاولت لن 
تفلح إذا مل تربط حاضرها مباضيها، إذ ال بد هلا أن تســـتفيد من تراثها بقدر 
اســـتفادتها ممـــا يعاصرهـــا، ألن املاضي هـــو امتداد للحاضر واألخري هو جســـر 

1  . سورة الشعراء 89-87.



للمســـتقبل،  لذا فقد حرصت األمانة العامة للعتبة الكاظمية املقدســـة إميانا 
منهـــا بإحيـــاء الـــراث الكاظمـــي علـــى التعريف برجاالت هـــذه املدينـــة املباركة 
الذين تشـــرفوا بالرقاد يف هذه البقعة املقدسة من العلماء والشعراء واألفاضل 
وغريهـــم، حتى باتت مدافنهـــم احمليطة واجملاورة لضريـــح اإلمامني الكاظمني 
عليهمـــا الســـالم وكأنهـــا كواكب منتشـــرة حول الشـــمس تزينت بشـــعاع اإلمامة 

والوالء.

جديـــر بنـــا أن نوثـــق ما تســـتفيد منه األجيـــال يف هذا الكتاب مـــن خالل ذكر 
ترامجهـــم وأدوارهم فيمـــا قدموه جملتمعهم من أعمال ليكونوا قدوة وأســـوة لنا 
يف جمـــاالت احليـــاة املختلفـــة، ومـــا كانت أعمـــال بعضهم إال رســـالة حتتاج إىل 
أن حيملهـــا أبناؤهـــم ليكمـــل اخللف ما بدأه الســـلف للنهـــوض بالواقع العلمي 
والربـــوي والفكري لتكـــون العتبة الكاظمية املقدســـة ومدينتهـــا املباركة مركز 
إشـــعاع حضـــاري، ســـائلني اهلل أن يوفق العاملني علـــى إحياء تراثنـــا الثر الذي 

اسُتمّد من علوم حممد وآله األطهار وفكرهم، إنه مسيع جميب. 
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  هـداءاإل

  
      إلى نور ي اهللا في ظلمات األرض، سيدي

  . اإلمامين الكاظمين عليهما السالم
         
  . إلى أعالم مدينة الكاظمية المقدسة ودفنائها      

  
إلى أهالي مدينتي الحبيبة، التي أتشرف       

باالنتماء لها، وأفخر بالعيش على أرضها، وأعتز 
  .بالنسبة إليها
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  ةـدمـالمق

ويرجع .         المشهد الكاظمي، هو االسم الذي عرفت به هذه المدينة المقدسة
، في هذه )عليه السالم(تاريخ هذه التسمية إلى يوم دفن اإلمام موسى بن جعفر 

ة أقدم من  على ان هذه المدينة وكونها مقبر. ه١٨٣البقعة المباركة، وذلك سنة 
 أو –أما اسم الكاظمين . )١(هذا التاريخ، وكما مفصل في المراجع المختصة

 فقد عرفت به هذه المدينة متأخراً، بعد أن تمصرت وسكنها -الجوادين أحيانا
الناس، وإلى حوالي منتصف القرن الميالدي الماضي، إذ أصبحت تدعى 

  .الكاظمية
ين موسى بن جعفر الكاظم،  وحفيده         ولضمها جسدي اإلمامين الهمام

، فقد تكاثر الدفناء في هذه البقعة من )عليهما السالم(محمد بن علي الجواد 
  .األكابر والوجوه واألعالم وسائر الناس تبركاً

 فـي مـرض     )ه٦٧٢ت   (        ونُقل انه قيل للخواجة نصير الدين الطوسي      
ال، بل أستحي   : رف؟ فقال أال توصي بحمل جسدك إلى مشهد النجف األش       : موته

، أن آمر بنقـل جـسدي مـن أرضـه     )ع(من وجه سيدي اإلمام الهمام موسى    
  .المقدسة إلى موضع آخر

 الكاظميين، أوصى بنقلـه بعـد وفاتـه          من ونُقل أيضاً ان أحد األفاضل            
إمامـان ال  : فرأى في منامه أحد اإلمامين الجوادين، فقال لـه      . للدفن في النجف  

  .قام إمام واحديقومان م
، بترجمة )رحمه اهللا(        قام العالمة الراحل الدكتور مصطفى جواد 

مشاهير دفناء المشهد الكاظمي خالل سبعة قرون، ووافاه األجل قبل أن يتم 
تراجم الذين دفنوا بعد القرن الثامن الهجري، ونشرت هذه التراجم في الجزء 

                                                        
/ تاريخ اإلمامين الكاظمين للشيخ جعفر النقدي، وموسوعة العتبات المقدسـة           : ينظر مثالً  )١(

  .قسم الكاظمين، وتاريخ المشهد الكاظمي للشيخ محمد حسن آل ياسين
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السلك الناظم لدفناء "بات المقدسة باسم الثاني من قسم الكاظمين من موسوعة العت
 ".مشهد الكاظم

في منتـدى   (        قال الدكتور حسين علي محفوظ في محاضرة عن الكاظمية 
تضطم أرض الكاظمية   : "بمناسبة ذكراها األلفية  ) ه١٤٢١محرم٢٠بغداد الثقافي   

زراء على رفات ألوف األعالم، من الخلفاء والملوك، والسالطين واألمراء، والو         
والقادة، والسادة والنقباء واألشراف، واألعيان والوجوه، والعلمـاء والمحـدثين،          

  ".والفالسفة والحكماء، والمؤرخين، واألدباء والكتّاب والشعراء، والمؤلفين
ترجم بعض أعالم دفناء المشهد الكـاظمي فـي القـرنين           ي هذا الكتاب         و

، والقـرن   ين في القرنين األخيـرين    د الكاظم كواكب مشه " سميته   وقداألخيرين،  
قبل قرن مـن    (من دفن منهم في المدينة القديمة المتعارفة         أيضاً   يضمو ".الحالي

 أو  –وعسى أن يحالفني التوفيـق      . ، وليس دفناء العتبة المقدسة فقط     )اآلن تقريباً 
  . لتدوين تراجم القرون األخرى-يوفق غيري

. لجزء األول لدفناء العتبة المقدسة            يتألف الكتاب من جزأين، سيخصص ا     
للدفناء في المقـابر التـي تقـع        : ة فصول، األول  أربعأما الجزء الثاني فسيضم     

خارج العتبة، كمقبرة الحسينية الحيدرية، ومقبرة آل أسد اهللا الكاظمي، ومقبـرة            
والثاني لألعالم الذين توفوا فـي الطـاعون        .  األعرجي، وغيرها  المقدسالسيد  

 نقل األمـوات فـي تلـك    - بل الستحالة-، لصعوبة ) ه١٢٤٧-١٢٤٦(العظيم  
 غارقة بميـاه الفيـضان الـذي     ت المدينة انكالظروف لدفنهم في مكان آخر، إذ       

صاحبه الوباء، ولم يسلم من سكان المدينة إال نحو مائة وعشرون نفـساً، كمـا               
 وقـد . وكذلك سلم من فر إلى مدن أخـرى  . حدثني الدكتور حسين علي محفوظ    

دفن معظم هؤالء الموتى في كتف عال لم يغرق، يقع خارج الصحن الـشريف              
  . من جهته الشمالية الشرقية

والفصل الثالث يضم األعالم الذين تمت اإلشارة إلى انهم توفوا في الكاظميـة،             
فلعل الكثير منهم دفنوا فيها، ولو كان خـالف         . ولم تذكر المصادر أماكن دفنهم    

، إلـى  ه١٢٣٤خ أسد اهللا الكاظمي سنة ي قضية نقل الشيذلك لورد النص، كما ف 
 النجف األشرف ودفنه هناك، وكذلك ورد النص بنقل الشيخ محمـد حـسن آل             
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. ، وغيرهما كثير  ه١٣٠٨بعد وفاته في الكاظمية سنة      ياسين الكبير إلى النجف،     
الرابع أسماء بعض الدفناء اآلخرين في العتبة، ممن ليس لدي عنهم            وفي الفصل 

  . اجم مبسوطةتر
ذكر األشخاص الذين ورد النص في بعض المصادر على         وسوف ال ي

انهم دفنوا في الكاظمية، ونص البعض اآلخر على نقلهم، إذا رجح عندي الرأي 
 في بعض المصادر، ان األخوين - مثالً–إذ ورد ). بالقرائن والتحقيق(الثاني 

 السيد حيدر الحسني، قد دفنا في الرواق الجليلين، السيد أحمد والسيد باقر، ولدي
، ولكني لم اترجمهما، ألنه ورد عن بعض أحفاده، )أي عند أبيهما(الكاظمي 

ومن المؤسف أن ال يضم هذا الكتاب أمثالهم . )١(انهما نقال إلى النجف األشرف
  .من العلماء األعالم، كونهم خارج موضوعه
ة التي القيتها في سبيل إنجاز ات الجم        والبد هنا من اإلشارة إلى الصعوب

  :، ومنها) عديدةالذي امتد لسنين (هذا العمل المبارك
  ).رحمهم اهللا(ضعف التوثيق أو انعدامه في حاالت كثيرة عند القدماء  -
  .التواضع الكبير للعلماء األعالم الذين يبتعدون عن إثبات الكثير من األمور -
بتدوين تواريخ موتاهم وأماكن دفنهم، عدم اهتمام أصحاب العالقة واألهل،  -

حتى ان أحدهم أخبرني ان أخاه دفن في الصحن الكاظمي، ولما سألته عن 
 !. ال أعلم: مكان دفنه، قال

 .وفاة الكثير ممن كان يمتلك معلومات تعزز مثل هذه االعمال -
ة أو صورة لذويهم، كي أثبتها هنا، عدم تعاون بعض من طلبت منهم معلوم -

 .ضهم من أهل الفضل، ويقدرون مثل هذا العملعلى ان بع
 مع –عمليات الهدم والتجديد المتعاقبة على المشهد، والتي ضيعت أو أتلفت  -

 . كثير من الشواهد الموقعية، كاللوحات والصور والرخامات-شديد األسف
همال، وتعرض البلدة ائن والمكتبات والوثائق نتيجة اإلتلف الكثير من الخز -

دة مرات، وأخيراً ما تعرضت له الكتب وأصحابها أيام السلطة إلى الغرق ع
                                                        

ما في إحدى حجرات الصحن العلوي الشريف، والثاني في مقبرة النجـف، كمـا         دفن أوله  )١(
  ).أعيان الشيعة(، والسيد األمين في )اإلمام الثائر(نقل السيد الحسيني في 
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 السابقة، حتى اضطر بعضهم إتالف كتبه بيده اما حرقاً أو دفناً أو رميها في
 .  المزابل البعيدةالنهر أو

ولهذا ولغيره فانه قد فاتتني تراجم أعالم لم أتوصل إليهم، أو لم أعرف بهم، أو 
لنشرها ) أو يوفق غيري(وعسى أن أوفق . رةجاءت تراجم بعضهم ناقصة مبتو

 . في طبعة أخرى
        وإن فاتني ذلك، فال يفوتني أن أسجل شكري وتقديري لكل من أعانني 

 من األحياء، وأترحم على ولو بشطر كلمة، أو ساهم في إنجاز هذا العمل
  الدكتور جمال االستاذكر أخي وأخص بالش.األموات الذين استفدت من آثارهم

  .  مسودة الكتابوراجع ، وأعانني،الدباغ، الذي شجعني
والشكر موصول إلى األمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة، الهتمامها 
بموضوع الكتاب وطبعه ونشره، خدمة للعلم والثقافة، ومساهمة منها في إحياء 

  .تراث هذه البلدة المقدسة والمحافظة عليه
قت في هذا المسعى، ونجحت في إحياء ذكر قد وفّ        أسأله تعالى أن أكون 

بعض األعالم، ورفعت الغبار عن آثار بعضهم، وأفلحت في سد ولو بعض  
  . النقص في تاريخ وتراث هذه المدينة المقدسة

، أسأله تعالى أن يتقبل عملي )من ورخ مؤمنا فكأنما أحياه(        وقد ورد ان 
يدي اإلمامين موسى الكاظم ومحمد الجواد هذا بأحسن قبول، وشفيعي في ذلك س

  .   عليهما السالم

    الكاظمية المقدسة                               عبد الكريم الدباغ     
 

 

 

 

  ويبلى الكف مني فـي التـراب      
  دعا لي بالخلوص مـن العـذاب      

 

  ي الكتـاب  سيبقى الخط بعدي ف    
  فيا ليـت الـذي يقـرأ كتـابي        
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  بن السيد أحمد أبو يوسف إبراهيم السيد -١
  ه١٣٦٥ -١٢٧٦

  

إبراهيم بن السيد أحمد بن السيد         السيد 
 مصطفى بن السيد عبد اهللا بن السيد مصطفى،

وينتهي نسبه إلى اإلمام الكاظم . سفوي وأب
  ). ع(
على هذه األسـرة،   ) أبو يوسف (لقد طغى لقب    و

سـادن  . حتى صارت تلقّب به، وتعرف بكنيته      
   ولد فـي   .وإمام جامع أبي يوسف في الكاظمية     

  

  

  
بـاب  (وكانت والدة والده فـي منطقـة        . ه١٢٧٦محلة الشيوخ بالكاظمية سنة     

وبعد أن ترعـرع فـي أحـضان        . في سامراء ) مصطفى(ببغداد، وجده   ) الشيخ
بلغ درجة الشباب، ظهرت عليه مظاهر الذكاء والفطنة والنباهة، فوجـه           ووالده،  

والفقه  شطره نحو طلب العلوم، فقرأ القرآن الكريم، ودرس مبادئ علوم العربية          
والتجويد، دراسة أهلته للقيام مقام والده، حيث عين إماماً وخطيباً لجـامع أبـي              

  .يوسف في الكاظمية
كان قد تعلّم فن الرياضة كهاٍو، على يـد         : "مرائي        قال الشيخ يونس السا   

عمه المعروف بالسيد علي السني وغيره، حيث تعلّم رياضة المصارعة، وتفوق           
وكان مجلسه عامراً في الكاظمية بجامع أبـي يوسـف،          . فيها على جميع أقرانه   

  ".يختلف إليه هواة رياضة المصارعة، وغيرهم من الفضالء والعلماء واالدباء
     كان من مجاهدي مدينة الكاظمية الذين التحقوا للقتال في القرنة والعمارة              

  .م١٩٢٠م، وممن شاركوا في ثورة العراق الكبرى عام ١٩١٤- ه١٣٣٣عام 
يتفقـد المحتـاجين،    ) رحمـه اهللا  (كـان   : "        وقال السيد باقر أمين الورد    

مارس . رجال العلم والدين  ويستعمل جميع امكانياته لمساعدة الضعفاء والفقراء و      
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. امتاز بقوة كبيرة وبطوالت كثيـرة     ...الرياضة البدنية كهاٍو وخاصة المصارعة    
   ".وكان محبوباً من الجميع

انه خرج مع لجنة تقدير األمالك في الكاظمية آنذاك، فـدخلوا           : ومما يؤثر عنه  
ن منه إال أن    فأراد رئيس اللجنة استشارته في التقدير، فما كا       . داراً جميلة وسيعة  

طلب مبلغاً من النقود، فأخرج رئيس اللجنة ما عنده، فوضع المتـرجم مثلهـا،              
فما كان من اللجنـة إال أن أعفـت         . وقدمها لمن حضر من أوالد صاحب الدار      

   .الدار من الضريبة
 مقبرتهم في جامع أبي ، ودفن فيه١٣٦٥        توفي في الكاظمية سنة 

  . وستأتي ترجمة ولده السيد أحمد.)١(ريف الصحن الكاظمي الشيوسف في
وأقيم حفل تأبيني بمناسبة مرور أربعين يوماً على وفاته، ألقيت فيه الكلمات 

وممن رثاه العالمة االستاذ عبد الوهاب المدرس البدري، بقصيدة . والقصائد
  :مطلعها

  

                                                        
، تـأريخ علمـاء     ٢٨-٢٧: السيد إبراهيم أبو يوسف، أعالم العراق     :  من مصادر ترجمته   )١(

  .٣/٧: الم العراق، موسوعة أع٣٢٥: ، حوادث بغداد٢٨-٢٧: بغداد

  ولها المكـر والغـرور دثـار      
  وكؤوس الحمـام سـراً تـدار      

  رارومحــال فيهــا البقــا والقــ
  

  الرزء صعباً فحـارت األفكـار     
  منك خلـواً وفيـه كـان ينـار        

ــه الــشبل    يختــار) أحمــد(فل
  دون عود وفيه شـطّ المـزار       
  في جنان من تحتهـا األنهـار       

 

ــعار   ــاء ش ــا الفن ــا له   دار دني
  كم تماري جهراً بعطف ووصـل     
  هي دار من شأنها الغـدر دومـاً       

 :ومنها

  كـان ) إيـراهيم (بسمي الخليـل    
  الرحب أمـسى  وا خلياله ربعك    

  وعلى ذا العرين ال تلـِو جيـداً        
  فسالم عليـك يـا مـن تنـاءى        
ــيم  ــوار رب رح ــاً ج   دم مقيم
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بيتـاً،  ) ٤٣(رثاه أيضاً السيد محمد سلمان العطار بقصيدة بلغت عدة أبياتهـا            و
  :مطلعها

) ١٤(وممن رثاه أيضاً الشيخ عبد الكريم الكربالئي بقصيدة بلغت عـدة أبياتهـا     
  :بيتاً، مطلعها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ولقلبـــي أمنيـــة ورجـــاء
  من جفته األصحاب واألقربـاء    

  
 

ــام دواء  ــين األن ــدائي ب ــا ل   م
  لمظـام المعنّـى   أين من يسعف ا   

 

  دمـع األنــام لوقعـه مــسجوم  
  تنعى فانك لـو دريـت تهـيم       
  فضل يفيض على األنام عمـيم     

  
 

  رزء أطّل علـى األنـام عظـيم        
  أدريت يا ناعي المنون من الـذي   

  لـه تنعى الشهامة والمروءة من     
 



١٦ ....................................................ل الجزء األو/  كواكب مشهد الكاظمين 

   الشيخ إبراهيم االردبيلي النجفي-٢
  ه١٣٢٦ - ١٢٨٦حدود

 .        الشيخ إبراهيم االردبيلي النجفي

وأخـذ  . ه١٢٨٦ من محالت أردبيل حدود سـنة        )قلعة جوقي (        ولد في   
ألشرف لطلب العلم، بعـد سـنة       أوليات العلوم في بالده، ثم هاجر إلى النجف ا        

 .ه١٣١٠

 حضر بحث الميرزا حسين الخليلي، والفاضلين الشرابياني والمامقـاني،                
واخـتص  . واآليتين الكاظمين اليزدي والخراساني، وشيخ الشريعة األصـفهاني       

أخيرا بدرس المولى كاظم الخراساني صاحب الكفاية، وصار في عداد الفضالء           
  .من تالمذته

تاذه الخراساني، في مقبـرة             كان للمترجم مجلس بحث كبير، في أيام أس       
، يدرس فيه   ) في الصحن الغروي   بباب الطوسي  (الميرزا محمد حسن الشيرازي   

وكان يحضر درسه ما يقارب المائـة مـن الطـالب،      . كتب العالمة األنصاري  
  .وكان أستاذه يحرض على حضور بحثه. لعذوبة منطقه، وحسن بيانه

  .لفقه واالصول بقيت في المسودة        له كتاب اصول الفقه، وتقريرات في ا
كان من فـضالء مـن      : "        قال الشيخ محمد أمين الخوئي في مرآة الشرق       

عاصرناه من العلماء والفقهاء، وكان مورد النظر والعناية الخاصة من أسـتاذه            
وكان دقيق النظر، جيد الفهـم،      . الخراساني، وكان يعظمه على مأل من أصحابه      

. يان، ممدوح السليقة، متضلعاً بارعاً في الفقـه وأصـوله         طويل الباع، حسن الب   
وكان معروفاً بالبراعة والدقة وجودة الذهن، يقر له جّل معاصـريه؛ بالفـضل             

  ". والتقدم وعلو المقام
، فاجأه خبر قتل أبيه وأخيـه فـي الفتنـة الحادثـة             ه١٣٢٥        وفي سنة   

را، فانحرف مزاجه بمالزمة    بأردبيل، ونهب أموالهم، فتكدر لذلك، ولم يطق صب       
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فسافر من الغري إلى مشهد الكاظمين، للمعالجة وتغيير الهواء، فلـم           . الحمى له 
  . يجِده ذلك

، ودفن باحدى الحجرات القبلية من جهـة          ه١٣٢٦        توفي بالكاظمية سنة    
  .)١(صحن قريش

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

                                                        
، ٤/٣٦٧ و   ٢/٢٠١: ، الذريعـة  ٢/٧: التكملـة ،  ٢/١٢٣: األعيان:  من مصادر ترجمته   )١(

  .١/١: ، نقباء١/٦٤: مرآة الشرق
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 عيل السلماسي الكاظمي الميرزا إبراهيم بن الميرزا إسما-٣
ه١٣٤٢ -١٢٧٤  

الشيخ الميرزا إبراهيم بن الميرزا إسماعيل بن الميرزا زين العابدين بن         
 .الميرزا محمد بن المولى محمد باقر السلماسي، الكاظمي

، وتعلم ه١٢٧٤لثامن عشر من ذي الحجة سنة         ولد في الكاظمية في ا
 الشيخ محمد حسن الشهير بالكاتب، ثم تعلم فيها حروف الهجاء والقرآن عند

الكتابة عنده، وقرأ النحو على السيد علي بن السيد محمد األعرجي، والمنطق 
على السيد موسى بن السيد محمود الجزائري، والبيان عند عمه الميرزا باقر، 
وحضر في االصول على الشيخ محمد بن الحاج كاظم، وعلى الشيخ عباس 

لشيخ محمد حسين الهمداني، وفي الفقه على السيد مرتضى الجصاني، وعلى ا
بن السيد أحمد الحيدري، ثم حضر في الفقه واالصول بحث الخارج عند العالمة 

، وحضر  ه١٢٩٦ثم هاجر إلى سامراء سنة . ينالشيخ محمد حسن آل ياس
، بعد ه١٣٠٣زي، وعاد إلى الكاظمية سنة بحث الميرزا محمد حسن الشيرا

وقف في محرابه إماماً للجماعة في الصحن الكاظمي ، و فقام مقامهمرض والده،
  .المقدس، وكان يصلي خلفه خلق كثير

م، ١٩١٤        كان من العلماء الذين أفتوا بوجوب الجهاد ضد االنكليز سنة 
وجوب دفاع أعداء الدين، والكفار المعاندين، واحد من .. بلى: "إذ كتب

من زمرة المسلمين، وإعانة محاربهم من ضروريات الدين، ومنكره خارج 
الفرائض الالزمة األكيدة على ذمة المؤمنين الموحدين ولو في بالدهم، وإذا لم 
يتمكنوا من ذلك، فيجب المهاجرة من بالدهم الى بالد اإلسالم العانتهم على 

  أو كثيراً،الكفار، ويحرم التقاعد والتكاسل والتسامح عن بذل المال والروح قليالً
  ". الكفار، ولو كانوا من المسلمينبل يجب قتل معاوني

  .        يروي باالجازة عن الميرزا إبراهيم الدنبلي الخوئي
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  .السيد محمد مهدي الموسوي الكاظمي:         من تالمذته
الشيخ الجليل، : "بي النسابة في البلد األمين         وصفه السيد جعفر األعرج

  ".الفقيه، والقدوة الصالح المقدس النبيهالعالم الفاضل المهذب 
الفقيه : "ب) في الدالئل والمسائل(        ووصفه السيد هبة الدين الشهرستاني 

البارع والثقة الورع، غرة أهل العلم في التقى والصالح، ورافع راية الحرية 
فقد كان من أجل من رأيناهم في صراحة الرأي، والثبات على . واإلصالح

ومن مظاهر .  والنصرة للحق وأهله، ومكارم أخالقه معروفة بين عارفيهالمبدأ،
أمره في نصرة المبدأ والثبات عليه نصرته للحرية والدستور منذ خفقت أعالمها 

فكان يجاهد في سبيلهما جهاد األبطال، . في ربوع إيران وفي بالد الرافدين
 حسناً، إذ كان المؤيد وقد أبلى في ذلك بالء. ويؤيد أنصارهما بالقول والفعل

وكنت على كثرة اجتماعي  "".للتجدد وقتئذ عرضة لنقد الخاصة، ونقمة العامة
بهذا العلم المفرد، كثير االعجاب بأخالقه الفاضلة، وبإخالصه العظيم واهتمامه 
بأمر اهللا والمسلمين، فكان إذا تكلم حول الشؤون اإلسالمية سبقته العبرة، 

  ".لحارة، وارتعشت يداه، وانحدر بالحجج البالغة كالسيلوهملت عيناه بالدموع ا
شيخنا العالم الرباني، :" بقوله )أحسن الوديعة(        ووصفه تلميذه في 

والفاضل الصمداني، والنور الشعشعاني، والعالمة الثاني، والزاهد التارك للدنيا 
روع واألصول، عالّمة في الف) ره(وكان هذا الشيخ ... الفاني، الميرزا إبراهيم

كان عديم النظير في زمانه، وفاقد البديل في . ماهراً في المعقول والمنقول
شهر اه، وصفاء سريرته، وخلوص نيته، فأأما علمه وزهده وفضله وتقو. أوانه

  ".من أن يذكر، وأبين من أن يسطّر
 في  قيمة، من نوادرها نسخة من كتاب أساس االقتباس        ترك خزانة كتب

  .لى اورباه نقلت النسخة إاجة نصير الدين الطوسي، وبعدطق، تأليف الخوالمن
، ه١٣٤٢م األحد الرابع من صفر سنة         توفي في الكاظمية بعد ظهر يو

وشيع جثمانه جمهور غفير، وصلى عليه الشيخ راضي الخالصي، ودفن في 
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داخل من الباب الرواق الشرقي، مقابل قبر الشيخ المفيد، في الحجرة إلى يمين ال
  .الرئيسي، جنب آبائه

  : وأرخ وفاته الشيخ محمد السماوي بقوله

  :أبيه، بعد ذكر )١(وقال في ارجوزته صدى الفؤاد

  

وقد صاهره على إحدى بناته السيد محمد بن السيد حسن بن السيد محمد مهدي 
  .)٢(ن الشيخ عباس الجصانياألعرجي، وعلى األخرى الشيخ موسى ب

  
بيت شديد  على شجرة السادةالميرزا إبراهيم السلماسيتأييد ونقش خاتم   

                                                        
  .٦٣:  صدى الفؤاد)١(
: ، اوراق الشيخ راضي آل ياسين، احسن الوديعـة        ٢/١١٢: األعيان:  من مصادر ترجمته   )٢(

، النجـف األشـرف     ١/٤٠ :ارف الرجـال  مع،  ١٤٤-٢/١٤٣: مآثر الكبراء ،  ٣٣-٢/٢٩
  .٥١-٥٠: هدية الرازي، ١٠-١/٩: ، نقباء٣٩-٣٧: النفحات القدسية، ٦٦: وحركة الجهاد

  ترتوي ورده العطـاش الهـيم     
  رحـمات وجــنة نعـيــم    

  "رضا اهللا حـاز إبـراهيم     "ـه  
 

  يا لبحر مـن العلــوم غزيـر     
ــتأثرته ــه فاس ــي اهللا عن   رض
ـ         فهنـيئا لـه هنــيئا وأرخـ

 

  ذي الزهد والرضـا والتـسليم     
  وواصل اإلحـسان والعوارفـا    

  "اختـار مهـاد الجنـه     "فارخوا  
 

  وكابنــه الفاضــل إبــراهيم   
ــا  ــوم والمعارف ــد الزم العل   ق
ــه  ــا بجن ــردا منهم ــتن ف   واك
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   السيد إبراهيم بن السيد حيدر الكاظمي-٤
   ه١٣١٨ -١٢٥٠

السيد إبراهيم بن السيد حيدر بن السيد إبراهيم بن السيد محمد العطار         
 . الكاظمي،الحسني

، ثم هاجر  نشأة علمية صالحة، ونشأ فيها ه١٢٥٠مية سنة         ولد في الكاظ
، ونال نصيباً وافراً من  على علمائهاإلى النجف األشرف، ودرس هناك مدة

العلم، ثم عاد إلى الكاظمية، وواصل اشتغاله وتحصيله فيها، فحضر درس ابن 
  .أخيه السيد محمد بن السيد أحمد الحسني، وغيره من األعالم

هداية المسترشدين إلى معرفة اإلمام المبين، مجلدان في : ؤلفاتهمن م        
، وهداية العباد ليوم ه١٣٠٤ ربيع األول ٢٢اإلمامة، فرغ من األول يوم السبت 

؛ رجب  الثالثةشهراألأعمال هداية االخوان إلى رياض الجنان في المعاد، و
 أهل البيت  الحكم واألخالق، وكتاب في مناقبوشعبان ورمضان، ومجموعة في

ومقتله، ورسالة في سعد األيام ) ع(، وكتاب جمع فيه مراثي اإلمام الحسين )ع(
  .ونحسها، ورسالة في المآكل والمشارب

كان من : " في وصفه)مناهل الضرب(قال السيد جعفر األعرجي في         
ن فاضالً ديناً م: :"ووصفه في البلد األمين بأنه". أهل الصالح والتقوى والورع

أهل الخير والصالح والدين، وهو أكبر اخوته السيد باقر والسيد جواد والسيد 
  ".عبد الرسول والسيد عيسى، وأخوهم األكبر السيد أحمد ألم على حدة

الحجرة  ودفن في مقبرة األسرة في ،ه١٣١٨توفي في الكاظمية سنة         
 الواقع في الجدار  من البابالصحن الكاظمي الشريفالواقعة يسار الداخل إلى 

  .)باب الجواهرية (الشمالي األقرب إلى الجهة الشرقية
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السيد حيدر، والسيد محمد تقي، والـسيد       :  خمسة أوالد هم   )١( المترجم له  وأعقب
 ولـه   .)ستأتي ترجمته  (، والسيد جعفر، والسيد عباس    )ستأتي ترجمته  (مصطفى

  .ه الشيخ محمد جوادبنت تزوجها الشيخ عبد الحسين البغدادي ورزق منها ولد
  

  
  الشيخ عبد الحسين البغدادي

  
  
  
  
  
  
  

                                                        
، ٢/١٣٧: األعيـان ،  ٣٨: ، أعـالم العـراق    ١/٢٣: أحسن الوديعة :  من مصادر ترجمته   )١(

ـ  ١/٦٧: مرآة الـشرق  ،  ٢٤: فضالء،  ٨: البلد األمين ،  ١٠٣-١٠٢: اإلمام الثائر  م ، معج
، ٣٢-٣٠: النفحات القدسـية  ،  ٢١٠-١/٢٠٩: ، موسوعة مؤلفي اإلمامية   ١/٢٧: المؤلفين

  .١/١٤: نقباء
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   الشيخ إبراهيم بن الشيخ محمد الجزائري النجفي-٥
  ه١٢٤٥بعد  – ٠٠٠٠

 جد –        الشيخ إبراهيم بن الشيخ محمد بن عبد الحسين بن الشيخ مظفر 
  . من آل مسروح الحجازي األصل، الجزائري النجفي-آل المظفر

الشيخ الفقيه الحجة، : "لسيد حسن الصدر في تكملة أمل اآلملقال ا        
المجتهد المسلم اجتهاده والنافذ حكمه، رأيت له حكماً في صدر ورقة في وقفية 

ما سطر فيها ال شك فيه، وقد : كتب في صدر الورقة. مدرسة في بلد الكاظمين
خ الطائفة وقد كتب تحته شي. انتهى. حكمت به وأنا األقل إبراهيم الجزائري

حكم الشرع الشريف المنيف بأن مدرسة المرحوم : كاشف الغطاء ما صورته
المبرور المأجور باألجر الموفور الشيخ أمين وقف على كافة المشتغلين، 
والمتولي جناب الشيخ شيخ حسن، بمحضر من األقل جعفر بن خضر الجناجي 

األمر كما : "رتهوكتب السيد المحقق المقدس الكاظمي ما صو. كتبه بخط يده
. وكتب األقل محسن بن السيد حسن األعرجي" سطر الشيخ سلمه اهللا تعالى فيها

قد قضى حاكم الشرع الشريف بوقفية “: وكتب صاحب المقابيس ما صورته
متولياً ) دام ظله العالي(المدرسة المزبورة ونصب شيخنا الشيخ حسن هادي 

وناهيك .  انتهى موضع الحاجة".حرر ذلك الراجي عفو ربه أسد اهللا. عليها
بعالم يصدقه مثل هؤالء الحجج األعالم، ويقدمونه في الحكم، ويحضرون 

 ١٢٢٢مجلس حكمه، ويكتبون بخطوطهم هذه الكتابة، وكان تاريخ الورقة سنة 
ويعلم مما ذكره الشيخ الفقيه الشيخ خضر ). الف ومائتين واثنتين وعشرين(

عند ذكره الفتنة ) التحفة الغروية(ن كتاب شالل النجفي في آخر باب الخلل م
الف  (١٢٣١التي وقعت في النجف األشرف، في شهر رمضان من سنة 

ان . بين الزكرت والشمرت ومجيء العسكر من بغداد) ومائتين واحدى وثالثين
لفعل جناب العالم : "الشيخ إبراهيم المذكور أجل من في النجف حينئذ، قال
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جزائري، الذي قد بذل الجهد في نصرة المؤمنين بسيفه العامل الشيخ إبراهيم ال
ولسانه، حتى أدخل الرعب على الراية المنسوبة إلى يزيد، حيث انه كان يجمع 

 فيضربهم دفعة على وجه ترتعد فرائص العسكر ومن معهم، )١(عليهم من التفق
وسمعت ان الشيخ إبراهيم المذكور . الخ.. ويظنون أنهم أخذوا من كل مكان

  ". ن بعد هذه الفتنة بلد الكاظمين، واهللا أعلمسك
كان من عمد رجال : "        قال الشيخ محمد أمين الخوئي في مرآة الشرق

. العلم والدين في وقته وخيارهم، ومن أجلة علماء عهده في النجف األقدس
وكان الرجل المتفرد للزعامة، . وكان مطاعاً جليالَ، مسلّم الحكومة ونفاذ األمر

فتنة [والقيام الصالح األمر بين الحكومة العثمانية والرعية في تلك القضية 
فقاد األمة النجفية فيها، قيادة شهامة وسياسة وحزم وعظمة ]. الزكرت والشمرت

ومتانة، وله في تلك الواقعة مساعي جميلة، وأيادي طويلة في حفظ البلد وأهلها 
  ".نهب واإلرهابمن التطاوالت العسكرية، والقتل والفتك وال

ولكنا : "        وقال الشيخ راضي آل ياسين بعد أن نقل ما ورد في التكملة
علمنا انه سكن الكاظمية بواسطة ما نقله بعض المعمرين من إقامة جماعته في 
أحد مساجد محلة الشيوخ في الكاظمية، وبكثرة ما شاهدناه في أوراق الكاظميين 

وكان آخرها تاريخاً، ورقة مؤرخة . بات شهادتهالقديمة، من حكمه فيها، أو إث
 - رحمه اهللا تعالى-، أي قبل الطاعون بعام واحد، ولعل وفاته ١٢٤٥سنة 

  ".كانت فيه، واهللا تعالى هو العالم
وأعقب الـشيخ   . وفي معجم رجال الفكر أنه مات في الكاظمية ودفن في الرواق          

  .باقر

                                                        
  .أي البنادق )١(
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ومن مؤلفاته؛ شرح الـشرايع،     . ؤلفاته        وقد بيعت كتبه بعد وفاته ومعها م      
رأيت  منه مجلداً كبيراً في شرح كتاب البيـع، يوجـد   : ")١(قال الشيخ آغا بزرك 

  .)٢("عند أحفاده، وهو شرح بقال أقول

  
 

  
 
 
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

                                                        
  ).١٣/٣١٦(الذريعة  )١(
: أوراق الشيخ راضي آل ياسين، التكملـة      ،  ٢١٢و٢/١١٥: األعيان: من مصادر ترجمته   )٢(

، معجـم   ١٢١٣-٣/١٢١٢: ، معجـم رجـال الفكـر      ٤٩-١/٤٨: ، مرآة الشرق  ٨-٢/٧
  .١/٩٨:المؤلفين
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  السيد إبراهيم بن السيد محمد علي الخراساني الكاظمي -٦
  ه١٣٢٨ -١٢٥٧

م بن السيد محمد علي بن السيد عبد اهللا بن السيد حسن         السيد إبراهي
 .الدرودي الخراساني الكاظمي

وخرج من مسقط رأسه إلى المشهد ، ه١٢٥٧     ولد في قرية درود سنة    
ثم هاجر إلى العراق وهو في سن الثالثين . الرضوي، واشتغل هناك بطلب العلم

فحضر على السيد حسين . غالتقريبا، وبقي في النجف األشرف مكبا على اإلشت
الترك، وعلى الميرزا حبيب اهللا الرشتي، والزم السيد محمد حسن الشيرازي 

 وأقام فيها مدة من ،ه١٢٩١راء،  ونزح معه إليها سنة قبل هجرته إلى سام
رزا محمد حسن الشيرازي ثم جاور بلد الكاظمين بعد وفاة استاذه المي. الزمان
  .ه١٣١٢سنة 

كان يحضر معنا درس سيدنا : "سيد حسن الصدر في التكملة        قال ال
االستاذ حجة اإلسالم، وهو مع كمال جده واجتهاده في طلب العلم والمباحثة مع 
أقرانه، مواظب على السنن والعبادة، بل الزهد والتقشف، والتمس إلقامة صالة 

، ]راءفي سام[الجماعة، لشدة تقواه، فصار يصلي في الرواق والصحن الشريف 
  ". ويصلي معه بعض المؤمنين

ولما أتى الكاظمية وجدها خير وطن : "قال الشيخ راضي آل ياسينو        
ألمثاله، فما زال فيها مشتغال ومدرسا، حتى اشتهر فضله وبان مقداره، فأتمنته 
الناس في أمور دينها، ورجعت إليه في إصالح شؤونها، وأخذ في أخريات أمره 

اسة كبيرة، وحباً صميماً في قلب كل كاظمي، وال جرم فمن وثاقة عامة، ورئ
حسنت سيرته، وطابت سريرته، وكرمت أخالقه، وساعده علمه وتقواه كالسيد 

ومن أكبر مساعيه في خدمة العراق، ما ". "الخراساني، كان أحق بهذا وأكثر
لماء تقدم به لمقاومة اتمام امتياز النهرين، الذي كاد يقضى أمره، لوال نهضة ع
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وقد اجتمع الناس في الصحن الكاظمي، فوقف السيد . الكاظمية على ضده
الخراساني ووجب القيام ضد ذلك بكل وسيلة، ثم أبرق العلماء بذلك إلى عرش 
السلطنة، وإلى الصدارة العظمى، وأمضى البرقية كل من السيد إبراهيم 

، ....سين آل أسد اهللالخراساني، والشيخ الوالد العالمة، وسميه الشيخ عبد الح
وألغي منذ ذلك اليوم امتياز النهرين، وصدرت االرادة السنية باجابة طلب 

  ".هؤالء العلماء الروحانيين
ذكره الشيخ الرازي في هديته إلى المجدد الشيرازي عند تعداده و        

وهو من أجلة تالميذه، وكان له درس يحضره بعض الطالب، : "لتالمذته، فقال
وبعد وفاة آية اهللا، هاجر إلى بلد الكاظمين . من األتقياء الزهاد العبادوكان 

، فصار هناك مرجعاً )عليهما السالم(، والذ بوالدي العسكريين )عليهما السالم(
للعامة والخاصة، مشتغالً بالتدريس واإلمامة وفصل القضاء، واإلفتاء في غاية 

وفين، وإعانة المضطرين من الورع واالحتياط، وبذل الجهد في إغاثة المله
  ".األرامل والمساكين
الشيخ محمد صادق الخالصي، والسيد إسماعيل بن السيد :         من تالمذته

  .محمد صادق التنكابني، والشيخ حسين الطوسي
  .الشيخ حبيب اهللا الترشيزي:         وممن يروي عنه

 ،ه١٣٢٨م من سنة حرا        توفي يوم األحد، الثاني عشر من ذي الحجة ال
وشيع تشييعاً عظيماً، وصلى عليه ابنه السيد محمد مهدي، ودفن في إيوان 

، مما يلي )ع(الرواق الشمالي المقابل للرواق الشرقي لإلمامين الكاظمين 
  . المسجد الصفوي، في السرداب الذي فيه قبر المال قربان علي الزنجاني

  ه١٣٦٩في في جمادى االولى سنة وقام مقامه ابنه السيد محمد مهدي الذي تو
  . )ستأتي ترجمته(

ورثاه جمع من الشعراء، منهم السيد محمد بن السيد محسن العاملي بقصيدة 
  :أولها
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  لم ال تزول ولم قـرت رواسـيها       
 

  لي أرى األرض قد قرت بأهليها      ما 
 

  :وأخرى مثلها أولها
  فغادر الدين فيه اليـوم مقـتوال    

 

  در مـصقوال سّل الزمان حسام الغ  
 

  :)١(قال الشيخ محمد السماوي في ارجوزته صدى الفؤاد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                        
  .٦٧:  صدى الفؤاد)١(
-٢/٤٣: ، أوراق الشيخ راضي آل ياسين، التكملـة  ٢/٢١٥:األعيان:  من مصادر ترجمته   )٢(

  .٤٩-٤٨: ، هدية الرازي١/٢٠:، نقباء١/٥٣: ، مرآة الشرق٣٠: ، فضالء٤٤

  لـــدروديالـسـيد إبــراهيم ا 
  وعـاد للمـشـهد مـسـتقـرا   

  )٢("إلى رضوان راح طيبا   "أرخ  
 

  وكالشـريف نسـبة الجــدود    
  هاجر في العلـم إلـى سـامرا       
  حتى قضى ونال عفـواً صـيبا      
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  مود الصدرإبراهيم بن السيد مح السيد -٧
 ه١٣٦٩ -١٣٣٥

السيد إبراهيم بن السيد محمود بن السيد محمد حسين بن السيد هادي بن         
 .السيد محمد علي، الصدر

نشأ نشأة .  وأمه بنت السيد حسن الصدر،ه١٣٣٥ولد في الكاظمية سنة         
صالحة، وأخذ عن رجال أسرته األعالم، وتربى تحت ظالل تلك الشجرة 

 .، المثمرة بالعلم واألدب والخلق والورع والتقوىالوارفة

كان شاباً براً تقياً، برهن على : ")الحقيبة( في         قال السيد علي الصدر
استقامة في الدين، ومتانة في األخالق، وحسن في السلوك، ونزاهٍة في السيرة، 

من خيرة شباب األسرة همة وعزماً، مع حب للخير، . وطيب في السريرة
  ".وعزوف عن الشر، ومع ذلك فهو حسن العشرة، محمود الخلطة

        أصيب بمرض عضال، عجز األطباء عن تشخيصه، فتوفي في 
ربعاء المستشفى الملكي ببغداد، بعد نقله إليه للمرة الثانية، وكانت وفاته ليلة األ

 ونقل نعشه ليالً إلى الكاظمية، وكان موكب ،ه١٣٦٩ جمادى اآلخرة سنة ٢٣
التشييع حاشداً من مغتسل الكاظمية إلى الصحن الشريف، وبعد الزيارة والصالة 
على الجنازة، دفن في مقبرة آل الصدر، وهي الحجرة الثالثة يمين الداخل إلى 
الصحن من باب المراد، مع جده ألبيه السيد محمد حسين بن السيد هادي 

 .الصدر، وجده ألمه السيد حسن بن السيد هادي الصدر

رئيس مجلس (أقيم مجلس الفاتحة في دار عمه السيد محمد صادق الصدر و
  ).التمييز الشرعي الجعفري يومها

        وقد وصل ألبيه وعمه، كتاب تعزية من السيد عبد الحسين شرف الدين، 
أفرغ اهللا عليكما وعلينا سوابغ ما : "ومما ورد فيه. ١٣٦٩ رجب ٢٣تاريخه 

 وان من سننكم االطمئنان بقدر اهللا، والرضا يوجب لكم ولنا عظيم األجر،
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بقضائه، وان في اهللا عزاء من كل مصيبة، وعوضاً من كل فائت، وخلفاً من 
  ".       كل مفقود
ورثاه الشعراء بقصائدهم، ومنهم االستاذ عبد األمير السبيتي، والسيد         

دمعة على فقيد (علي بن السيد رضا الهندي، ومما جاء في قصيدته التي عنونها 
  ):المجد الغالي

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .  ٦٧١-٤/٦٦٧: الحقيبة:  من مصادر ترجمته)١(

     فقد أخرس الخطب البالغة فالعـذر  
     وجوم وزادت شرحه األدمع الحمـر  
       وخلّفَ جرحاً في الحشا ما له سـبر  
  عراه من األحزان والوجد ما يعـرو      
ــم والبــر ــى عنــده العل   لبــر تجلَّ
       تعازي على فقدانـه دونهـا الـدر  
ــدهر ــده ال ــه الغــرا يخل   )١(بأعمال

 

  لخرساء ينظمها الـشعر   هي الدمعة ا   
  وفي نبرات النعي قد ساد في المـال       
  مضى الشهم إبراهيم عن منزل التقى     
  مضى الشهم إبراهيم والكـل واجـم      
  مضى ذو التقى فالكاظمية في األسى     
  وانــي لكــم باســم الغــري مقــدم
  بني المجد ما مـات الفقيـد وانمـا         
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  يجارقاالأبو الفضل ميرزا بن علي شاه  ه الشاهزاد-٨
  ه١٣١٣ -٠٠٠٠

        الشاهزاده أبو الفضل ميرزا بن علي شاه بن السلطان فتح علي شاه 
 .القاجاري

        ولد في الكاظمية ونشأ بها، إذ كان أبوه قد هاجر إليها بعد تخليه عن 
، البن أخيه محمد شاه بن عباس ميرزا بن فتح  ه١٢٥٠السلطنة في إيران سنة 

  . علي شاه
كانت له صفات وخصال خلدت له الشكر على لسان كل كاظمي، من         

اغاثة المظلوم، واعانة الضعيف، والشفاعة لدى الحكومة العثمانية، وانتصاره 
وكان الناس يحفظون وقائع مهمة، له اليد البيضاء لحفظ . لبث شعائر الشيعة
وج ، إذ منعت الحكومة خر ه١٣٠٧ومن ذلك واقعة سنة . الشيعة ورعايتهم

مواكب اللطم في يوم عاشوراء، فخرج بعضهم، وخرقوا صف الحرس 
النظامي، الذي كان مهيئا على أبواب الصحن الكاظمي الشريف، حتى ان 

، مما حرك عواطف )بالسالح األبيض(أمر بضرب الناس ) أحمد بك(رئيسهم 
صاحب الترجمة غيرة على أبناء ملته ووطنه، فما طرق سمعه ذاك الخبر، حتى 

ر بمقاومة الحرس وضربهم، وبما ان رئيسهم أغلظ بالكالم على الشاهزاده، أم
ثم قصد . فانه بنفسه تولى ضربه، وتبعه جماهير الناس، حتى سلبوا مسدسه

الشاهزاده بغداد واتصل باالستانة بخصوص الواقعة، فما قام من مجلسه حتى 
  .عزل ذلك الرئيس عن وظيفته

التي كانت خارج الصحن الكـاظمي عنـد بابـه          ، و )التكية(        ومن آثاره   
، وقد كانت في أيامه جامعة لكل عزيـز وغـال، مـن    )الجلوخانة(الجنوبي في   

  .أدوات الزينة واألضوية الكثيرة، مما يبهر الناظر إليها
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 غنياً بماله، كما انه غني - مع بعده عن عائلته-        كان صاحب الترجمة 
 راتباً شهرياً مقداره - بصفته شاهزاده- العثمانية إذ كان له من الحكومة. بجاهه

، وكان ) تومان٥٠٠(عشر ليرات، ومن السلطان ناصر الدين شاه وظيفة سنوية 
  ). تومان١٤٠٠(يرده من منافع أمالكه وعقاراته سنوياً 

        ومما قاله الشيخ جابر بن الشيخ مهدي بن عبد الغفار الكاظمي، من 
السلطان ناصر الدين شاه للعتبات المقدسة في العراق سنة قصيدة يهنئه بزيارة 

  : ه١٢٨٧

       وذكر المحامي عباس العزاوي في كتابه تاريخ العراق بين احتاللين،  
  .؛ ان ابا الفضل ميرزا قد ذهب في هذه السنة إلى الحج ه١٢٩٩في أحداث سنة 

ودفن في إحدى .  ه١٣١٣ شهر شوال سنة ٢٥توفي في الكاظمية في         
  ).ع( في مشهد الكاظمين حجر الصحن الغربي

ــدورا   ــاهي الب ــا يب ــى لن   فتجلّ
ــورا   ــاد بك ــاء ع ــشي العف   وع
ــرا  ــسماء عبي ــق األرض وال   طب

ــأبي الفــضل" ــورا" ب ــا محب   بالهن
ــرورا   ــضرة وس ــاه ن ــذ لقين   م
  وملكنا فـي الـدهر ملكـاً كبيـرا        
  بعد ضـراء كـان منهـا مجيـرا        

  يراعاد عنهـا بـاع الثنـاء قـص        
  كم غـدا الملـك الئـذا مـستجيرا        

 

  شـعّ بــدر الـسرور بــاٍد منيــرا   
  عــاد فيــه ليــل الهمــوم نهــارا
  وسرى مذ سرى شذا البشر حتـى      
  واكتسى الفضل بـرد عيـد جديـد     
  كم لقينا يا سعد مـن بعـد بـؤس         
ــا    ــاً مقيم ــه نعيم ــا في   ونعمن
ــت   ــسراء واف ــه ب ــا من   وحبين
ــال   ــسما بمع ــاول ال ــك ط   مل

  "علــي"ملــك فــي حمــى أبيــه 
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ليها يرى فيها صورة كبيرة لصاحب الترجمة في أحسن وكان الداخل إ
أزيائه، مزينة باألوسمة الكثيرة التي كان حصل عليها من الدول المعظمة 

  .)١(في حياته
  

  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .اق الشيخ راضي آل ياسينأور:  من مصادر ترجمته)١(



٣٤ ....................................................ل الجزء األو/  كواكب مشهد الكاظمين 

  أبو يوسف إبراهيم السيد السيد أحمد بن -٩
   ه١٤٠٥ -١٣٣٨

  

إبراهيم بن السيد السيد السيد أحمد بن         
 و أبالسيد مصطفى بن السيد عبد اهللا،أحمد بن 

  ).ع(وينتهي نسبه إلى اإلمام الكاظم . سفوي
سادن وإمام جامع أبي يوسـف فـي                
،   ه١٣٣٨ ولد في الكاظميـة سـنة        .الكاظمية
تثقف بالثقافتين الدينية والمدرسـية،     . ونشأ بها 

     الفقه والتجويد، ثـم أكمـل      )١(فأخذ عن والده  

 

 
بن الشيخ نعمة اهللا الكردي األعظمـي، إمـام          يخ عبد الرحمن  على الش دراسته  

 الحافي، وعلى العالمة الشيخ عبد القادر القيسي األعظمـي، فنـال            مسجد بشر 
 .قسطاً وافراً من العلم والمعرفة

 أسند إليه المجلس العلمي التابع لألوقـاف        ،ه١٣٦٥      وبعد وفاة أبيه سنة       
  .يوسف، بعد اجتيازه االختبارإمامة وخطابة وسدانة جامع أبي 

وله مؤلفـات  .         كان يتحدث من إذاعة بغداد في المناسبات الدينية وغيرها     
، وهـو   )م١٩٤٨(أبو يوسف قاضي القـضاة      : عديدة مطبوعة ومخطوطة، منها   

) ه١٣٦٧(أول كتاب يطبع له، وقد قرضه كثير من األعالم، وأرخ سنة طبعـه              
  : )٢( نوح بهذين البيتينخطيب الكاظمية الشيخ كاظم آل

                                                        
  .  مرت ترجمته)١(
  .٢/٣٩٩: ديوان الشيخ كاظم آل نوح )٢(

  جمع جـواهر بـال اعـراض      
  "بكتـاب القاضـي  "يوسف أرخ   

 

ــي) أحمــد(هللا در   ــسادن ف   ال
  أودعها كتـاب يعقـوب أبـي      
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، في طريقـي نحـو      )١٩٥٥(مشاهداتي تحت سماء إيران     : ومما طبع له أيضاً   
 ٢، أحاديثي عبر األثير، ج    )١٩٦٥ (١، أحاديثي عبر األثير، ج    )١٩٥٦(الغرب  

، التوجيه  )١٩٦٦ (١، التوجيه النافع ج   )١٩٦٥(، من أعالم المجاهدين     )١٩٦٨(
، اإلجابـات   )١٩٧١(، الموجز في أعمال الحج ومناسـكه        )١٩٦٩ (٢النافع ج 

  .المختصرة، أربعة أجزاء، وغيرها
 مقبرتهم فـي جـامع أبـي         ودفن في  ،ه١٤٠٥        توفي في الكاظمية سنة     

  .)١( الصحن الكاظمي الشريفيوسف في
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .٦٩-٦٨: تأريخ علماء بغداد: السيد إبراهيم أبو يوسف:  من مصادر ترجمته)١(



٣٦ ....................................................ل الجزء األو/  كواكب مشهد الكاظمين 

  أحمد بن السيد محمد حسين الصدر السيد -١٠
  ه١٣٣٢ -١٣٠٨

       السيد أحمد بن السيد محمد حسين بن السيد هادي بن السيد محمد علي،  
 .الصدر

 ،ه١٣٠٨الرابعة من شهر رمضان سنة         ولد في الكاظمية في الليلة 
  .ويموتربى في حجر أبيه، وتخلّق بالخلق اإلسالمي الق

كان من خيرة الشباب في أسرته، : ")الحقيبة( في         قال السيد علي الصدر
شهماً غيوراً، محباً للخير، محبوباً عند عارفيه، مقدراً عند أسرته، ذا همة 

وقد اتخذ التجارة مهنة . عالية، وأخالق سامية، وسجايا مرضية، وملكات قدسية
 ".له، وكان فيها من أهل الثقة

    لم يمهله الزمان، حيث اخترم في أيام شبابه، وهو بعد لم يتزوج، فقد     
 ودفن في مقبرة ،ه١٣٣٢ شوال سنة ٢٤يوم الثالثاء توفي في الكاظمية 

، مع )١(األسرة، وهي الحجرة الثالثة يمين الداخل إلى الصحن من باب المراد
  .أبيه وجده، وستأتي ترجمتهما

        وممن رثاه الشيخ كاظم آل نوح بقصيدة . نه األدباءورثاه الشعراء، وأب
  :   )٢( بيتا، منها٣٦يعزي فيها عمه السيد حسن الصدر، وعدة أبياتها 

                                                        
   .  ٣٥٠-٣/٣٤٧: الحقيبة:  من مصادر ترجمته)١(
  .٦٩٩-٣/٦٩٨:  ديوان الشيخ كاظم آل نوح)٢(

  مـــصاب فزلـــزل أركانهـــا

ــا   ــم ثهالنهـ ــد لهاشـ   وهـ
ــسانها   ــز إن ــا ب ــن عينه   وم
ــا  ــد تيجانه ــن الوج ــت م   أللق

  

ــدنانها  ــشاً وعـ ــاب قريـ   أصـ
ــى  ــرو العل ــناماً لعم ــب س   وج
ــانبرت   ــال ف ــين الع ــذّ يم   وج
  لــو أن نــزاراً درت مــن قــضى

 :ومنها
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ــا   ــك ريعانه ــدت في ــد فق   ق
  م ال جـــاد بالوبـــل أفنانهـــا

  أو كيوانهـا  وقد طـال فـي الـش      
ــلوانها   ــدك س ــد فق ــت بع   أب

  
ــسانها   ــت إن ــد كن ــك فق   علي
  فـــذكَّرت النـــاس طوفانهـــا
ــا   ــينا ولقمانه ــن س ــي اب   عل
ــلمانها   ــل وس ــا ب ــا ذره   أب
ــحبانها  ــل س ــن وائ ــسان اب   ل

 

ــشبيبة   ــصن ال ــصونناأغ    الغ
  ويا فرعهـا الغـض ليـت الغمـا        
ــردى ــراه خــسوف ال ــدراً ع   وب
ــا   ــفاً مثلم ــورى أس ــك ال   بكت

  :ومنها
ــاً   ــري دم ــك تج ــين عم   وأع

  علــم منــه طمــتفتــى أبحــر ال
   لنــاوفــي الحكــم اليــوم أحيــى

ــى    ــاه حك ــده وتق ــي زه   وف
  وتلـــك فـــصاحته أخرســـت
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   العاملي  السيد أسد اهللا بن السيد حسين-١١
  ه١٣٤٦ -٠٠٠٠

        السيد أسد اهللا بن السيد حسين بن السيد هادي الحسيني العاملي، 
 .الكاظمي

جده  هاجر. من ذرية زيد الشهيد، ابن اإلمام علي بن الحسين عليهما السالم
 االعلى الشريف يوسف الصولي من جبل عامل إلى العراق إبان فتنة أحمد باشا

كان أسالفهم يقطنون . استوطن مدينة الكاظمية و،ه١١٩٧ عام الجزار والي عكّا
 مدينة الحلة والنجف األشرف والكوفة، وقد ورثوا نقابة الطالبيين كابراً عن

  .كابر
كان سيداً أبياً حمياً، من أهل المودة : "        قال السيد علي الصدر في الحقيبة

  .ى أن صار بزازاوكان من طلبة العلم، ثم ألجأه الضيق إل. والمصافاة والوفاء
وكان . ، فكان سيداً جليالً، ورعاً تقياً صالحاً ثقة        أما والده السيد حسين

يحفظ أكثر القرآن، وأكثر الصحيفة السجادية، والخطب الكثيرة من نهج البالغة 
سكن آخر أيامه قرية . ويحفظ أدعية شهر رمضان، مع انه ضرير. وشرحها

  ". م ويعلمهم إلى أن توفي فيهابلد، يصلي بهم جماعة، ويرشده
        وقد هنأ خطيب الكاظمية الشيخ كاظم آل نوح والده السيد حسين بزفاف 
أخيه السيد صالح في قرية بلد، قبل الحرب العامة األولى، وذكره في آخر 

  :)١(القصيدة فقال
  ـندب الذي قد صار للناس عيـد      
  في عصرنا بالفضل أضحى وحيد    

  الـورود  يا وارديه فهـو عـذب       
 

ـ          فاهنأ أخا العليا بعرس ابنك الـ
ــه  ــيهن في ــد اهللا"ول ــن" أس   م

ــانهلوا  ــورى ف ــم لل ــيلم عل   ع
 

                                                        
  .١/٢٢٧: نوح ديوان الشيخ كاظم آل )١(
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 وأنا ابن تسع –كنت ): "حياتي(        قال الشيخ كاظم آل نوح في كتابه 
 قرب دارنا، فرأيت جماعة جلوساً على حصر مفروشة في الشارع، وإذا -سنين

يه الشيخ جعفر الشيخ حميد الكاظمي، ، ويقرأ ف)ع(مجلس يتعلق بالحسين 
فذهبت وجلست بالقرب من المنبر، وكان السيد أسد اهللا ابن العالمة الورع السيد 
حسين البصير جالساً، فقال لي يا كاظم أتحفظ شيئاً من الشعر؟ فاجبته نعم أحفظ 
قصيدة واحدة، فقال أتستطيع أن تصعد المنبر وتقرأها؟ فقلت له نعم، 

  ".قرأتفصعدت و....
لخامس من جمادى اآلخرة سنة         توفي السيد أسد اهللا يوم األربعاء ا

  .)١( ودفن في الرواق الشرقي قرب الشيخ المفيد،ه١٣٤٦
 من الصلحاء األبرار األخيار، - كآبائه–كان . وخلف ولداً واحداً هو السيد كاظم

مية قرب جسر وكانت دار سكناه قرب دار والدي في الكاظ. وامتهن مهنة أبيه
  ).الخامس عشر(األئمة، مطلع هذا القرن 

  
  العامليالسيد كاظم

  
  

                                                        
  .٨: ، حياتي٤٦٤-٤/٤٦٣: الحقيبة:  من مصادر الترجمة)١(
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  بن السيد عبد الكريم السبزواري  السيد أسد اهللا-١٢ِ
  ه١٣٠٣ حدود -٠٠٠٠

السيد أسد اهللا بن السيد عبد الكريم بن السيد عبد اهللا بن السيد علي         
  . صفهانالحسيني، السبزواري األصل، نزيل دولة آباد أ

وهو والد العالم الجليل السيد إسماعيل الذي توفي في .         عالم خطيب
   .ه١٣٣٢الحائر 

 .)١( وبها دفن،ه١٣٠٣توفي في الكاظمية حدود سنة 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .١/١٣٩: نقباء:  من مصادر ترجمته)١(
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  الخالصي الكاظمي  الشيخ أسد اهللا بن الشيخ محمد علي-١٣
  ه١٣٢٨ -١٢٨٧

ي بن الشيخ عزيز بن الشيخ حسين بن        الشيخ أسد اهللا بن الشيخ محمد عل              
 .الشيخ علي بن الشيخ إسماعيل بن مال عبد اهللا الخالصي، الكاظمي

وتعلم فيها، إذ حضر عنـد أبـرز         ،ه١٢٨٧         ولد في الكاظمية في سنة      
اساتذتها، ثم هاجر إلى النجف األشرف، ودرس على نفر من علمائها، ثم عـاد              

  .إلى وطنه
ه في الكاظمية الشيخ راضي الخالصي، والـسيد محمـد بـن                  من اساتذت 

، والشيخ محمد تقـي     يحيدر ال ، وأخيه المجاهد السيد مهدي    يحيدرالالسيد أحمد   
  . آل أسد اهللا، والشيخ مهدي الخالصي، وكان من أعيان تالمذته

وتتلمذ في النجف على أعالمها كالشيخ محمد حسين الكاظمي، والـشيخ محمـد          
  .خ كاظم الخراسانيطه نجف، والشي

 الشيخ عباس آل أسعد، والشيخ              قرأ عليه نفر من فضالء الكاظمية، منهم      
  .مرتضى بن الشيخ راضي الخالصي، والشيخ عبد الهادي العاملي

منها تعليـق   .         له تصانيف كثيرة، قوامها زهاء عشرة تصانيف، ضاعت       
 ومنه تلـك الموشـحة التـي    وله شعر،). جواهر الكالم(على كتاب الصالة من   

اشترك في نظمها جماعة من أدباء العلماء، وهم السيد عيسى األعرجي، والسيد            
مصطفى الحيدري، والشيخ مهدي المراياتي، والشيخ هاشم البوسـت فـروش،           
والمترجم، هنأوا فيها السيد مهدي الحيدري بإحدى المناسبات الـسعيدة، ومنهـا            

  :قولهم

  

  وهو فيما حازه لم يسبق

  حجة اإلسـالم أعلـى الحجـج      
  فاق من يأتي ومـن قـد سـلفا        

 

  وببــشر هــن كهــف الملتجــي 
ــتج  ــم نل ــره ل ــي غي ــذا ف     فل
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  بعض ما خُص به من خلق
ه باالجتهاد من عرفه مـن      شهد ل : ")الحقيبة(        قال السيد علي الصدر في      

كان ورعا تقيا متهجدا، عزيز النفس، حائدا عن طلب الرئاسة،          . فضالء عصره 
ويظهر أن السيد   ". خشنا في ذات اهللا، ال تأخذه فيه لومة الئم، وهو أفضل اخوته           

علي اعتمد في ذلك على ورقة بخط الشيخ عبد المحـسن بـن الـشيخ عبـاس           
  .، وعندي صورتها)ابن اخ الشيخ أسد اهللا(الخالصي 

 ودفـن فـي الـرواق       ،ه١٣٢٨ شعبان سنة    ١٥توفي في الكاظمية في             
 .الشرقي في اإليوان المطل على الجامع الصفوي

 .)١( ه١٤٠٥ سنة وهو والد االستاذ عبد الرسول الخالصي، المتوفى
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

                                                        
، النفحـات   ٢٢: ، فـضالء  ٤/٦٥٩: ، الحقيبة ٣٢-٣١: اإلمام الثائر : من مصادر ترجمته   )١(

  .١/١٤٠: ، نقباء٧٤: القدسية

ــدا   ــد عق ــاج مج ــه ت   وعلي
  عجز المـادح فـي أن يـصفا       

 

ــدا   ــدهر غ ــة ال ــيلم عالم   ع
ــدا ــد ي ــد م ــاء ق ــى العلي   وإل
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 السلماسي   الميرزا إسماعيل بن الميرزا زين العابدين-١٤
  ه١٣١٨ -١٢٤٢

       الميرزا إسماعيل بن الميرزا زين العابدين بن الميرزا محمد بن المـولى       
 .محمد باقر السلماسي، الكاظمي

 واشتغل في طلب العلم على عـدد مـن   ،ه١٢٤٢     ولد في الكاظمية سنة        
وهاجر إلى النجف للتحصيل، وحضر على الميرزا حسين الالهيجي،         . مدرسيها

وذكره الشيخ آغا بزرك في هدية الـرازي،        . رتضى االنصاري وعلى الشيخ الم  
  .ضمن تالمذة السيد المجدد الشيرازي في سامراء

  .السيد محمد بن السيد جعفر بن السيد عبد اهللا شبر:         من تالمذته
 والمولى النبيل، العـدل الثقـة،       العالم الجليل، : "ب        وصفه العالمة النوري    

و أوثق أهل العلم والفضل وأئمة الجماعـة فـي مـشهد            الرضي المرضي، وه  
  )". عليه السالم(الكاظم 

كان عالماً ورعاً تقياً، قدوة أهل العلـم        : "        وقال السيد األمين في األعيان    
رأيته شيخاً بهي الطلعة، وأصيب فـي شـيخوخته بمـرض          . في الفضل والتقى  

  ".عضال إلى أن توفي
كان عالماً فاضالً جليالً مربياً، مـشهوراً     : " ياسين         وقال الشيخ راضي آل   

كان مـن   . بالتقوى والصالح وحسن السيرة، ولذلك فقد اكتسب وقعاً في النفوس         
عباد اهللا الصالحين المواظبين على الطاعات والسنن، إماما للجماعة فـي رواق            

ق الحضرة والصحن الكاظمي الشريف، وكان ممتازاً بكثرة الجماعة، لشدة وثـو          
وتمرض فـي   . الناس به، ووفور تقواه وورعه، وطهارة ذاته، وسالمة سريرته        

آخر عمره بما أوجب ترك اإلمامة، ولكنه مع ذلك لم يفتر عـن القيـام بـسننه                 
  ".وأوراده وأذكاره التي تعودها في أيام صحته



٤٤ ....................................................ل الجزء األو/  كواكب مشهد الكاظمين 

قدوة أهل العلم في الفـضل      : "        ووصفه السيد هبة الدين الشهرستاني بأنه     
قى، وإماماً في الروضة الكاظمية، على مشرفيها أطيب التحيـة، وصـليت            والت

خلفه في شبابي، ولم أر في صفوف المقتدين إال الشيوخ من العلماء، والوجـوه              
حدثني والدي الحسين بن محسن الحسيني أثناء سفر لنا إلى سامراء،            . واألعيان

عيل الـسلماسي، ولمـا     سافرت أنا والعالم الورع التقي، الشيخ ميرزا إسما       : قال
وصلنا إلى مشهد الولي ابن الولي السيد محمد، رأيت من شيوخ البلد وأعرابهـا              

  .)١("احتفاالً خاصاً بهذا الشيخ لم أر مثله لغيره
 وشيع تشييعاً عظيمـاً،     ،ه١٣١٨ األحد الثالث من رجب سنة               توفي ليلة 

 الشيخ المفيد، إلـى يمـين       ودفن في الرواق الشرقي، في االيوان المقابل لمقبرة       
  .)٢(الداخل من الباب الرئيسي

  :ورثاه الشعراء، منهم الشيخ محمد سعيد االسكافي، فقد أرخ وفاته بقوله

  :، بعد ذكر آبائه)٣(السماوي في ارجوزته صدى الفؤادقال الشيخ محمد 

  

  :وقال الشيخ راضي آل ياسين مؤرخاً

                                                        
  .ماد الكاظمي باطالعي عليهوقد تفضل األخ الحاج ع). مخطوط(الدالئل والمسائل   )١(
، ٢/١٨٠: ، أوراق الشيخ راضي ياسين، التكملـة      ٣/٣٢٦: األعيان: من مصادر ترجمته   )٢(

  .٦٦: ، هدية الرازي١/١٥٨: ، نقباء٧٦-٧٥: ، النفحات القدسية٢/١٤٣: مآثر الكبراء

  .٦٣:  صدى الفؤاد)٣(

  محاربه تبـكي أسـى ومـساجـده    
  "لفي الحبر إسماعيل ثكلى قواعـده    "

 

قضى الحبر إسماعيل فانفجعت بـه       
  واقسـم بالبيت الحـرام مؤرخــا    

 

ــماعيل   ــل إس ــالم العام   والع
  حتى إذا ما جاء نحـوه األجـل       

ــوا  ــاه ارخ ــد"فالتقف ــذاً بي   "أخ
 

ــل   ــى القبيـ ــسليله فتـ   وكـ
  قــد خــدم العلــم والزم العمــل
ــين ورد  ــا حـ   الذ بأعتابهمـ

 

  " بفقدك دين الحق قد ثّل ركنـه      "
 

    وكنت لدين الحق ركنا فـأرخوا      



٤٥ ....................................................ل الجزء األو/  كواكب مشهد الكاظمين 

ـ . تزوج المترجم ببنت الميرزا محمد بن رضا الرشـتي الكـاظمي           و والـد   وه
  .ه١٣٥٠ المتوفى في شهر ذي القعدة ، والميرزا أحمدالميرزا إبراهيم السلماسي

  
   آل أبي الورد على شجرة السادةالميرزا إسماعيل السلماسيتأييد ونقش خاتم 
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   السيد إسماعيل الصدر الكبير-١٥
    ه١٣٣٨ -١٢٥٨

  

        السيد إسماعيل بن السيد صـدر الـدين        
محمد بن السيد صالح بن السيد محمد بن الـسيد       

  .            شرف الدين إبراهيم الموسوي
، وتتلمذ  )١( ه١٢٥٨        ولد في اصفهان سنة     

في أوائل أمره على أخيه الـسيد محمـد علـي           
 بـاقا مجتهـد، إذ قـرأ عليـه النحـو           الشهير

  والصرف والبيان والمنطق وبعـض االصـول      

  

  

  
فتكفل تدريسه صهره على اخته الشيخ محمد        .  ه١٢٧٤والفقه حتى وفاته سـنة     

  . باقر بن الشيخ محمد تقي االصفهاني
، وحضر على الشيخ راضي بن الشيخ محمد          ه١٢٨١ثم هاجر إلى العراق سنة      

يخ مهدي بن الشيخ علي آل كاشف الغطاء، وعلـى الميـرزا          النجفي، وعلى الش  
المجدد الشيرازي، وأكمل حضوره عليه في سامراء، وكان من أعاظم تالميـذه،       

  .وأوائل المهاجرين إلى سامراء
  . ه١٢٨٣         له إجازة من الميرزا محمد الهمداني الكاظمي تاريخها

شيخ عباس بن المولى حاجي     ال:         يروي عنه مجموعة من األفاضل منهم     
الطهراني، والشيخ حبيب اهللا الترشيزي، والسيد نجم الحسن الهندي، والميـرزا           
حسن خان القاجاري الشيرازي الحائري، والميرزا حيدر قلـي خـان الكـابلي،        
والسيد راحت حسين الرضوي الهندي، والسيد عباس الـالري، والـشيخ عبـد             

حمد حسين النجـف آبـادي االصـفهاني،        الحسين الحائري، والسيد محمد بن م     
ومعظم هـوالء مـن مـشائخ       . والشيخ مهدي بن الشيخ محمد علي االصفهاني      

                                                        
  . ه١٢٥٥ وفي بغية الراغبين سنة )١(
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ويروي عنه كذلك الـشيخ عبـد       . إجازات السيد شهاب الدين المرعشي النجفي     
  .الرزاق العاملي الكاظمي

        كان أحد األقطاب الثالثة الذين اوكل إليهم التدريس في سـامراء أيـام             
رجعية الميرزا الشيرازي، واآلخران هما؛ الشيخ محمد تقي الشيرازي، والسيد          م

الشيخ عبد الحسين آل ياسين، وولـده الـشيخ         : ومن تالمذته . محمد االصفهاني 
محمد رضا آل ياسين، والميرزا محمد حسين النائيني، والسيد علي السيـستاني،            

ل اسـتاذه، والـشيخ     والشيخ محمد صادق الخالصي، والسيد علي الشيرازي نج       
محمد علي الخراساني الكاظمي، والسيد أبو الحسن الطالقـاني، والمـولى أبـو             
الحسن المرندي النجفي، والسيد أبو طالب الشيرازي، والشيخ محمد بن الـشيخ            
داود الخطيب الشمري، والسيد محمد بن محمد حسين النجف آبادي االصفهاني،           

الشيخ محمد زكي بن الـشيخ محمـد فـرج      والسيد أبو القاسم بن السيد أحمد، و      
والـشيخ  ،  السيد أسد اهللا االصفهاني   والنجفي، والشيخ إبراهيم النوري الصغير،      

والسيد علي أصغر الشهرستاني،    ،  محمد تقي القزويني، والشيخ حسن الكربالئي     
واألغا محمد حسين الطبسي، والسيد داود الخراساني، والـشيخ محمـد سـعيد             

يرزا محسن الزنجاني، والسيد موسى بن الـسيد محمـد علـي            الكلبايكاني، والم 
  . السبزواري، والشيخ هادي االصفهاني، وغيرهم

        صار مرجعاً للتقليد بعد وفاة استاذه الشيرازي، ثم هاجر مـن سـامراء             
  .، واستوطن كربالء، وهاجر معه األكابر من العلماء ه١٣١٤سنة 

، ومختصر نجـاة  )١٣١٥بومبي (لرسائل  حاشية على مجمع ا   : من آثاره         
بـومبي  (، أنيس المقلـدين     )١٣٢٤إيران  (، منهج الرشاد    )١٣١٨بومبي  (العباد  
١()١٣٢٩(.  

                                                        
علـى المطبـوع مـن مؤلفـات        (لرزاق غانم الدباغ في مستدركه       الحاج عبد ا    ذلك ذكر )١(

  .للدكتور مفيد آل ياسين) لكاظميينا
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 فأتى الكاظمية لتغيير الهواء، ومراجعـة       ، اعتل مزاجه    ه١٣٣٤  في سنة         
ر من جمادى األولى     ظهر يوم  الثالثاء الثاني عش      بهااألطباء، حتى قضى نحبه     

 وشيع تشييعا حافال ضم جميع الطبقات، ودفن في الحجرة األولى           ،ه١٣٣٨ سنة
   .الصغير الواقع يمين الباب الرئيسمن الباب   الشرقيإلى الرواقيمين الداخل 

  :ورثاه الشيخ مرتضى آل ياسين بقصيدة مطلعها

وقال مؤرخا وفاته، وقد كتبت األبيات على الشباك الذي نصب في مقبرة الـسيد            
  :في الطارمة الشرقية

ولده السيد صدر الدين، والشيخ عبد المحسن الخالـصي، والـشيخ           : وممن رثاه 
ـ      محمد مهدي البصير، و    سين اللكنـوي الهنـدي،     السيد ناصر بن السيد حامد ح

  . وخطيب الكاظمية الشيخ كاظم آل نوح
  :ورثاه الشيخ راضي آل ياسين بعدة قصائد، قال في  إحداها

  :)١(ال الشيخ محمد السماوي في ارجوزتهق
                                                        

  .٦٦:  صدى الفؤاد)١(

  أو ما درت من ذا أصيب بـسهمها     
  تسقي حشا اإلسالم نـاقع سـمها       

 

  ر بحكمها ويح الصروف فكم تجو    
  أمست وما برحت أفاعي غدرها    

 

  جدث تضـمن محكــم التنزيـل     
  لك فيه من خل ســوى جبريـل       
  ترعـاك بالتـسـبيح والتهلــيل    
  تنـتابـه باللثــم والتـقــبيل    

  "سـلّم فهذا حجـر إســماعيل    "
 

  جدث به أنزلت يا ابن المـصطفى       
  أنزلت فردا في ثراه فلـم يكــن      
  ولديك أمالك السـماء عواكــف    
  أعظـم به جدثاً غـدت أمالكـه     
  فإذا مررت به وجئـت مؤرخــا    

 

ــيال ــاب جم ــك الرق   يطــوق هاتي
ــام ذهــوال   وضــيعت الرشــد األن
ــوال   ــّل رس ــا أم أق ــّل إمام   أق

 

  سرى نعشه فوق الرقاب وكم غـدا       
  وطاشت عقـول العـالمين لرزئـه      

  ش يــوم أقلّــهفلــم نــدر ان الــنع
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،   ه١٢٨٧نصف من شعبان سـنة     قد تأهل في ليلة ال     )١(     وكان السيد إسماعيل  
ان ، )٢(حدثني الـشيخ حـسين آل ياسـين    . بكريمة ابن عمه السيد هادي الصدر     

وهما في طريقهمـا إلـى بيـت      (السيد إسماعيل قال للسيد يوسف شرف الدين،        
 أن يتزوج السيد إسماعيل البنت الكبرى،       السيد هادي لعقد قرانهما، وكان مقرراً     

ى أن تكون الصغرى لي والكبرى لـك، ألن         أر) وتكون الصغرى للسيد يوسف   
والسيد يوسف هو والـد الـسيد عبـد         . ذلك أنسب وأوفق لظروفي، وهكذا كان     

محمـد مهـدي   : لسيد إسماعيل أربعة ليوث هم الـسادة      لو. الحسين شرف الدين  
  ).ستأتي تراجمهم عدا السيد صدر الدين (جواد وحيدرمحمد وصدر الدين و

  
  السيد صدر الدين

                                                        
: ، األعيـان  ١/٢٠٨: ، أحسن الوديعة  ٤٠٥-٤٠٤: اإلجازة الكبيرة :   من مصادر ترجمته   )١(

: ، التكملـة  ٢٢٧-١/١٩٠: ، بغية الـراغبين   ١٢٦: ، أعالم العراق الحديث   ٤٠٤-٣/٤٠٣
، ٨١-١/٧٨: ، مرآة الـشرق   ٧١: السنة الرابعة -العدد السادس / ، مجلة البالغ    ٥٨-١/٥٧

-، موسـوعة العتبـات  ٣/٢١: ، موسوعة أعالم العـراق    ١١٨-١/١١٥: معارف الرجال 
، هدية  ١٦٠-١/١٥٩: ، نقباء البشر  ٨٧-٨٣: ، النفحات القدسية  ١٠٢-١٠١/ ٣: الكاظمين
  .٦٨: الرازي

  . ه١٤٢٧ ذي القعدة ٩ظمية المقدسة، يوم الجمعة ن بالكافي جامع آل ياسي )٢(

  الحبر إسـماعيل نجـل الـصدر      
  وخير من تنثنـي لـه الوسـاده       

  "اعتاضـــها بجنّــه"فأرخـــوه 
 

  وكأبي المهـدي سـامي القـدر       
  ذي العلم واالفـضال واالفـاده     
  قد ترك الدنــيا بغــير منّـه       
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  الشيخ عباس الجصاني  بن إسماعيلخ  الشي-١٦
  ه١٣١٩حدود  -٠٠٠٠

الشيخ عباس بن الشيخ محمد حسين الجصاني،  بن إسماعيل        الشيخ 
 .الكاظمي

 من         ولد في الكاظمية، وقرأ فيها على والده الشيخ عباس، وعلى غيره
 .فضالء الكاظمية

 فاضالً، أديباً فقيهاًن كا: " فقالكتور حسين علي محفوظ        ترجمه الد
وهو في ". "حضر عنده كثير من الفضالء. ، نحوياً ماهراً متبحراً، نابغةجليالً

  ". النحو طبقة قائمة برأسها
   .)١(، ودفن بها ه١٣١٩        توفي في الكاظمية في حدود سنة 

  
  

 
 
 
  
 

 
  

 
  
 
  
  
  

                                                        
  .٢٩: فضالء: من مصادر ترجمته )١(
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   الكاظمي بن السيد جعفر أبو الوردينأم السيد -١٧
   ه١٣٦٤ -١٢٨٤

مين بن السيد جعفر بـن الـسيد        أ        السيد  
 الحـسيني،    بن الـسيد جـواد      الورد وهاشم أب 
  .الكاظمي
 وتوفي  ،  ه١٢٨٤ولد في الكاظمية سنة             

والده وهو لم يتجاوز الثانية من عمره، فكفلـه         
ألكبر السيد موسى، وانتقـل بـه إلـى         أخوه ا 

  تعلـم مبـادئ   كربالء حيث كان عمله، وبهـا       

  

 

 
  .الدينيةالعلوم 

، )االحتياط(الرديف في  ثم         شارك في القرعة العسكرية اإلجبارية،
وحيث انه ملم ببعض العلوم وخاصة الرياضيات، فقد اشغل وظيفة مسؤول 

وهي ما يهيئ ) النيارة(وبعد انتهاء الخدمة العسكرية عاد إلى مهنته . إعاشة
  .ألعمال النسيج

مدينة الكاظمية الذين التحقوا باإلمام السيد مهدي وهو من مجاهدي         
، ليكون مسؤول  ه١٣٣٣الحيدري إلى جبهة القتال في القرنة والعمارة عام 

  . م١٩٢٠وكان من ثوار عام . اإلعاشة والتموين لقوات المجاهدين
        كان له في بلدته مركزاً اجتماعياً خاصاً، حيث كان موضع ثقة ومحبة 

وكان يقوم بتعليم من يعمل معه القراءة والكتابة ومبادئ . اً لهمأهلها، مخلص
الحساب، باإلضافة إلى تعلميهم مهنته، كل ذلك دون مقابل، وقد تجاوز من تعلم 

    .فهو بحق من رواد مكافحة األمية في البلدة. عنده المئات
  .، ودفن في الصحن الكاظمي ه١٣٦٤        توفي في الكاظمية سنة 
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وأعقب سيد المترجم بنت عمه، العلوية عفيفة بنت السيد يحيى الورد، تزوج ال
والد (، والسيد محمد )والد الدكتور سليم الورد(السيد علي : ستة أوالد هم

، والسيد حيدر، والسيد فرج اهللا، والسيد جواد )الدكتور عبد األمير الورد
 عنه في كتابي المؤرخ المعروف، الذي نقلت(، والسيد باقر )األديب الشاعر(

  .)١()هذا في مواضع متعددة
  

  
  ١٩٣٦ سنة السيد أمين وأوالده

 
 
 
 

                                                        
  .٣٢٢: ، حوادث بغداد١٤٤-١٤٣: أعالم العراق الحديث:  من مصادر ترجمته)١(
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) البالط( السيد باقر بن السيد أحمد الحسني -١٨  
   ه١٣٧٨ -١٣١٢

 )١(        السيد باقر بن السيد أحمـد السركـشك      
  .ر البالطالحسني، الشهير بالسيد باق

قال االستاذ  .    ه١٣١٢ سنة           ولد بالكاظمية 
:  قسم الكـاظمين   -الخليلي في موسوعة العتبات     

ألصقت به صفة الـبالط الشـتغاله فـي هيئـة           "
تشريفات البالط، وكان همزة وصل بين الـبالط        

   من أنبـل    وكانوالعلماء ورؤساء القبائل،    الملكي  

 

 

 
. الكثير من المستعينين به أفضال كثيرة على وله. الكاظمين ووجهائهاسادات 

 ". سفراً تاريخياً واسعاً- لكثرة اتصاله بالناس ومعرفته بهم–ويعد السيد باقر 

ولما توج الملك         كان في بداية أمره يعمل في الصحن الكاظمي الشريف، 
عمل في هيئة تشريفات م، وتعرف عليه، ١٩٢١ آب ٢٣فيصل األول في 

وهي " الكشيدة"الجبة الطويلة، و(واحتفظ بزيه حتى صار مديراً لها، بالط ال
ثم خلع هذا الزي، وارتدى األلبسة ). أخضرطربوش أحمر يلف عليه قماش 

، حيث رافق الملك فيصل األول في زيارته ٢٥/٤/١٩٣٢المدنية بتاريخ 
فيصل األول وغازي  ؛وبقي في وظيفته بمعية الملوك. الرسمية إلى إيران

 والوصي عبد اإلله بن علي، حيث كان موضع ثقة العائلة يصل الثاني،وف
المالكة بأجمعهم، مما أثار حفيظة بعض كبار الساسة على ما حظي به، فنقلوه 

، ثم مديراً للنفوس سنة ٢٨/٧/١٩٤٥ في البرق والبريد إلى وظيفة مدير

                                                        
بفتح السين وضم الكاف وكسر الشين، مصطلح تركي لرئيس المحـافظين فـي         : سركشك )١(

م، بفرمان عثماني من البـاب      ١٩١٤عن والده عام    وقد اتخذها المترجم    . العتبات المقدسة 
 .م١٩٣٥العالي باسطنبول، واتخذها رمزه البرقي في المراسالت، وعرف بها لغاية سنة 
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لنواب عن انتخب نائباً في مجلس او.  أحيل إلى التقاعد١٩٥٥وفي عام . ١٩٥٠
   .م١٩٥٨ تموز ١٤بلدته الكاظمية، حتى قيام ثورة 

 آب ٥الموافق (،  ه١٣٧٨ محرم سنة ١٨        توفي فجأة يوم االربعاء 
وغسل في الكاظمية، وشيع إلى الصحن الكاظمي الشريف، ودفن في ، )١٩٥٨

الحجرة الثانية يمين الداخل إلى صحن قريش من باب صاحب الزمان، مع أبيه 
  . )١(خيهوأ

  :)٢(قال الشيخ كاظم آل نوح راثياً ومؤرخاً عام وفاته
ــضى  ــد ق ــأة لق ــال فج ــو كم   أب
  لم يبق فـي الحيـاة فـرداً خالـداً         
ــه   ــداد ل ــن أج ــوه أي ــن أب   أي
  أبـا كمـال كنـت فـي اجتماعنــا    
ــا  ــاً بهـ ــدثت أحاديثـ   اذا تحـ
ــا   ــدث فإنن ــي ج ــا ف ــم هادئ   ن
ــدنا  ــن ال ــة ع ــا رحل ــد من   ال ب
ــوا  ــت أرخ ــوت فقل ــأك الم   فاج

  

ــضى وا   ــراه م ــا ألخ ــفاً عن   أس
  يرحل كل الخلق ان جـاء القـضا       
  قــد درجــوا عنــا وكــل قرضــا
  تؤنــسنا كنــت تــصيب الغرضــا
ــضا  ــسدود الف ــاً لم ــتح أبواب   تف
ــا    ــأن نقوض ــد ب ــدك ال ب   بع
ــا  ــداً ال بالرض ــا أب ــالرغم من   ب

     "أبـو كمـال ونـزار قـد قـضى     "
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
، ٣٦: ، مذكرات رؤوف البحراني١٥٢: اعالم العراق الحديث: من مصادر ترجمته )١(

 .٣/١٢٣: موسوعة العتبات
 . المخطوطديوان الشيخ كاظم آل نوح )٢(
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الشيخ باقر بن الشيخ زين العابدين الخالصي -١٩  
   ه١٤٠٠-١٣١٥حدود 

  

بن الشيخ زيـن    ) محمد باقر (        الشيخ باقر   
  .العابدين بن الشيخ محمد علي الخالصي

        ولد في مدينة الكاظميـة حـدود سـنة         
قرأ األوليات علـى أبيـه      . ، ونشأ فيها    ه١٣١٥

لمذ كذلك علـى أعـالم      وعلى أعالم أسرته، وتت   
 محمد بـن    الشيخ  الشيخ راضي بن   البلدة ومنهم 

  الشيخووالشيخ إبراهيم السلماسي،    اظم،  الحاج ك 

  

  

  
لسبيتي، والشيخ هادي    الشيخ عبد اهللا ا    ومن زمالئه في الدرس    .فاضل اللنكراني 

  . آل أسد اهللا
من تالمذته السيد محمد بن السيد مهـدي العـاملي، وحـدثني الـشيخ                      

أ عليـه   ان الشهيد السيد محمد باقر الصدر، قـر       ) ابن أخته (إسماعيل الخالصي   
  .بعض علوم العربية في بداية تحصيله

        له وكاالت من عدد من المراجع منهم؛ آية اهللا العظمى الـسيد محـسن              
  .الشيخ إسماعيل الحكيم، وصورتها عند

        وكانت له مشاركة في الثورة العراقية الكبرى ضد االحتالل االنكليـزي           
 ومنهم جملة مـن     -ض العراقيين   م، وبعد انتهائها، حكم على بع     ١٩٢٠في سنة   

 باإلعدام، منهم الشيخ زين العابدين وولده الشيخ باقر، فهربا إلـى     -آل الخالصي 
فاختفى الشيخ زين العابدين عند أخواله في السعدية، فوشـى بـه            . منطقة ديالى 

وبعد مدة  . فقبضوا عليه، وأخذ إلى بعقوبة    ) وكان على عالقة باالنكليز   (مختارها  
  .العام عن جميع المطلوبين، ومنهم الشيخ المترجمصدر العفو 
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. م٢/٨/١٩٨٠، الموافـق   ه١٤٠٠ شهر رمـضان سـنة   ٢١        توفي ليلة   
ودفن في الحجرة الثانية يمين الداخل الى صحن المراد من بـاب الجواهريـة،              

  .)١()، وفق الترقيم الجديد٧٥حجرة رقم (قرب جامع الصفوي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
أفادني ببعض ما ورد في هذه الترجمة، ابن اخته الشيخ اسماعيل الخالصي يوم الخمـيس                )١(

  .، في حجرته في الصحن الكاظمي المطهر ه١٤٢٨ شهر رمضان  سنة ٢١
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  لماسي السبن الميرزا زين العابدين  اقر بخ الميرزا الشي-٢٠
  ه١٣٠١ -١٢٤٠

بن الميرزا زين العابدين بن الميرزا محمد بن ) محمد باقر(        الميرزا باقر 
 .الميرزا محمد باقر السلماسي، الكاظمي

، ونشأ نشأة صالحة، وبدأ بالتحصيل على بعض أساتذة  ه١٢٤٠        ولد سنة 
أ على الشيخ محمد علي بن مقصود علي، وكان عمدة تحصيله عصره، ثم قر

وتتلمذ كذلك على شيخ . على الشيخ محمد حسن آل ياسين، وكتب تقريراته
  .العراقين، الشيخ عبد الحسين الطهراني

  .        وقد قرأ عليه السيد حسن الصدر الكاظمي المنطق، أوائل اشتغاله
عليهمـا  (ة في مشهد اإلمامين العـسكريين             من آثاره تذهيب القبة الشريف    

.   ه١٢٨٥فأنجزها في سـنة     . ، بأمر شيخه شيخ العراقين المتصدي لذلك      )السالم
ونقل ما زاد من أحجار الذهب إلى المشهد الكاظمي، فبناها في اإليوان الكبيـر              

  .في الطارمة الشرقية
، )رزا إسـماعيل  وذكر معه أخاه المي   (        ذكره السيد محمد علي في اليتيمة       

أعقب بدري هدى، وبحري نـدى، أحـدهما البـاهر        : "في ذيل ترجمة أبيه فقال    
، وكل منهما فاضل عـالم عامـل، ورع تقـي، مهـذب         ...الزاهر الميرزا باقر  

  ". صفي
العـالم العامـل، وقـدوة أربـاب      : "        ووصفه العالمة النوري بما نـصه     
  ".صالحالفضائل، وزين األقران واألماثل، الثقة ال

من العلماء األفاضل األتقياء األبرار، األجـالء       : "        وقال السيد في التكملة   
  ". األخيار

كان عالماً مشهوراً بالفـضل والتقـوى،       : "        وقال الشيخ راضي آل ياسين    
وقد نال ببركة جده، ووفور فهمه، صيتاً كبيراً في الفضل، واسـتدارت حولـه              
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وله معرفة في عدة علوم     . فكان من صدور العلماء يومئذ    . طلبة العلوم لالستفادة  
واخبرني ابنه الميرزا محمد ان له منظومة في        . كالحساب واالسطرالب والنجوم  

  ".الكالم
  ".عالم جليل، وورع تقي: " في نقباء البشر فقال الشيخ        وترجمه

: اسي، قـال          حدث ابن أخيه الميرزا إبراهيم بن الميرزا إسماعيل الـسلم         
إليه من غرفة عمي الميرزا     ] للعالمة الحلي [أمرني أبي مرة بحمل كتاب القواعد       
وبينا أنا ذات يوم جالس، إذ طالبني عمي        . باقر، ولم يكن حاضراً، فأخذها بنفسه     

 فانكرت عليه، فأكد فـي طلبـه،        - ولم أكن أعلم بأخذ والدي لها      -) القواعد(ب 
من أين علمت انهـا عنـدنا، قـال         : ، فقلت له  فتفقدتها في كتب والدي فوجدتها    

وإذ يرفع إبراهيم القواعـد مـن       "تناولت القرآن الشريف فتفاءلت به، فإذا اآلية        
  ".البيت وإسماعيل

اتفـق أن زاره  بعـض       :         ونقل الشيخ راضي آل ياسين القصة اآلتيـة       
غـاً مـن     وأودع عنده مبل   - وكان عازماً على الحج    -) بادكوبة(الزوار من أهل    

  .ثم لم يلبث أن عاد، فأخذ الدنانير ومضى ألمره. الدنانير
فلما أراد الرجوع إلى وطنه جاء إلى حضرة الميرزا يطالبه باألمانة، فلم يجـد              
الميرزا باقر حيلة سوى االذعان، فأوعده انه سيحضرها غداً، معتقداً ان الرجل            

 المبلـغ المعـين، فاسـتقرض    ثم هم بجمع. قد احتال عليه في تأمينه المبلغ أوالً   
وباع بعض أثاثه وكتبه حتى أكمله، وأعطاه إلى ذلك الرجل، فاسـتلمها وسـلّم              

  .وخرج
ثم لم يلبث غير يوم أو يومين حتى رجع متعجباً مستحياً مما صدر منه، وأتـى                

اني كنت قد أخذت األمانة واشتريت بهـا حـوائج مـن بغـداد،              : بالمبلغ قائالً 
ذهب ذلك عن بالي، فطالبتك بها، ولمـا أخـذتها رجعـت       وأودعتها هناك، وقد    

البتياع تلك الحوائج، فرأيتني قد اشتريتها وأودعتها، فأصبحت في أعظم الخجل           
  .وهذه من أعجب النوادر الدالة على تقوى هذا العالمة وشهامته. منك
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        توفي في الكاظمية في الثاني عشر من ربيع األول، أو السابع من ربيع 
  .ودفن مع أبيه في اإليوان المقابل لمقبرة الشيخ المفيد.  ه١٣٠١ثاني سنة ال

  :األعرجي فقال) كافي(وممن رثاه السيد مهدي 
       لقد ندبتْ فينـا النـواعي النـوادب  

  العلم المهذب فاغتـدت   " باقر"قضى  
  محا فقده من هيكل العلـم والتقـى       

 

ــدموع ســواكب  ــوم وال ــام عل   إم
  ائبتمزق أطمـاراً عليـه المـص      

    فعــادت عليــه بالعويــل النــوادب
  :وقال الشيخ راضي آل ياسين في تاريخه

ــم أرخــوك  ــاقر العل ــا ب ــد"ي   لق

 

    "نعت العلـوم بـك ابـن بجـدتها         
كان وجيهاً وقوراً، ويعـد مـن أعيـان         .         وأعقب ولداً هو الميرزا محمد    

 الرواق   ودفن مع آبائه في    ،  ه١٣٣٤ شهر رمضان سنة     ٢٦توفي يوم   . الكاظمية
  .)١(الشرقي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        

: ، دار الـسالم   ٢/٢١٠: أوراق الشيخ راضي آل ياسين، التكملـة      : من مصادر ترجمته   )١( 
، نقبـاء  ٩٧: ، النفحـات القدسـية    ١/٢٦٩: ، مرآة الشرق  ٢/١٤٤: ، مآثر الكبراء  ٢/٢١٤

  .٢/١٤٤: ، اليتيمة١/٢١١: البشر
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   االنصاريبن الشيخ علي الشيخ باقر -٢١
   ه١٣٣٧ -١٣١٦

  

        الشيخ باقر بن الشيخ علي بـن الـشيخ         
عبود بن الشيخ درويش بـن الـشيخ إبـراهيم          

  . االنصاري، الكاظمي
وقال أخيه الشيخ عبد الصاحب ان جده الـشيخ         

  . عبود من بني كعب
، وشـب     ه١٣١٦ية سنة           ولد في الكاظم  
  عبود فيتوفي جده الشيخ . ونشأ على أبيه وجده

  

  
، أي ان عمر المترجم عشر سنين، وبقي يحضر مع            ه١٣٢٦األول سنة    ربيـع

 .              أبيه مجالسه، ويستمع إلى أحاديثه

أخذ الخطابة لنفـسه على يد والده، وارتقى المنبر وهو         : "        قال المرجاني 
لم يتجاوز العشرة أعوام، وكان يمتاز بصوت رخيم ال يجاريـه وال يباريـه   بعد  

أي أحد من خطباء الكاظمية من معاصريه، حتى ذاع صيته، واشتهر في جميع             
وفي السنة التي توفي فيها طلب للقراءة في        . أوساط بغداد والكاظمية وضواحيها   

  ".البصرة من قبل بعض أشرافها
كان يحكي جده الشيخ عبود فـي  : ")الحقيبة( في   لصدر        وقال السيد علي ا   

  ".حسن االلقاء، وجودة الصوت، وإقبال الناس عليه
        تلقى المعرفة ودرس الفقه واالصول على يد أفاضل عصره، فقد حضر           

  .عند الشيخ مهدي الخالصي، ودخل حوزته العلمية، وكان من المتفوقين فيها
عر في المناسبات، وله قصائد وقطع شعرية، منها                كان المترجم ينظم الش   

قصيدة طويلة نظمها في عرس السيد محمد حسين الحيدري، مهنئاً فيهـا والـده         
  : السيد محمد تقي، وتخلص فيها بمدح السيد مهدي الحيدري، قال



٦٣ ....................................................ل الجزء األو/  كواكب مشهد الكاظمين 

* * *  

  وحال فيه تعاطـينا المـدام

  فاسقنيها في الهوى جاماً فجام
، على  ه١٣٣٦ية ليلة التاسع عشر من شهر رمضان سنة                 توفي بالكاظم 

وأيد ذلك  (رأي الشيخ عبد المحسن الخالصي، بوباء الطاعون الذي أصاب البلدة           
ونقل السيد علي   ). الدكتور حسين محفوظ، وقال ان هذا الطاعون عرف بالدملي        

ولعـّل  (،  ه١٣٣٧سنة  الصدر انه توفي في الثالث والعشرين من شهر رمضان          
، في الحجرة الرابعـة     ودفن في الصحن الكاظمي الشريف    ). ول هو الصحيح  األ

  . من الجدار الغربي، يسار الداخل إلى الصحن الشريف من باب صافي
  :ولما أنزل في قبره، وقف الشيخ محمد الخالصي راثياً له

  

                                                        
  .٣٥-٢/٣٣: ، خطباء المنبر الحسيني٤/٤٧٣: الحقيبة:  من مصادر ترجمته)١(

ــرام ــاء الغ ــون اللحــن ورق   غردت فـوق غـصون المنحنـى           بفن
 

  ذات قد مال كالغـصن الرطيـب      
ــاء فأ ــشر أو هن ــدهر ب ــا ال   ران

 

  كم سقتني الراح من ثغـر نـشيب        
ــضيب  ــاس أم ذاك ق ــد م     ذاك ق

  باسمها جهـراً لكـي ال نفتـضح       
  من محيـى زفهـا الـساقي لنـا        

 

ــساقي وصــح  ــا ال ــا أيه   عاطنيه
    اننــي مــا دمــت حيــا اصــطبح

  وهل أبقى علـى لبـي الـذهول       
ــديل ــا اله ــان نبهه ــورق الب   ك
  تتابعهـــا مـــصابيح تجـــول

ــيس ي  ــن ل ــل ولك ــتقط القبي   ل
  )١(فردد لي اسـم بـاقر الزميـل       

 

  ذهلتُ فلـست أدري مـا أقـول        
  لقد فزعـت نـساء الحـي لـيالً        
ــدات  ــامر موق ــت بالمج   وطاف
  وشمت على الرؤوس نثار عرس    
  وقلت ليهن ذا العـريس مـن ذا        
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 ورثاه الشاعر الشيخ عبد المحسن الخالـصي بقـصيدتين، جـاء فـي مطلـع              
  :)١(إحداهما

  :)٢(وقال الشيخ علي البازي في تاريخه

  
  
  

                                                        
 .٢٦٤- ٢/٢٦٢: يراجع شعراء كاظميون )١(

يكـون  ل(سقاط واحد من التاريخ بازي قد أرخ وفاته ببيتين فيهما إشارة إلى إن الشيخ الكا )٢(
  :وهما ، ثم شطب عليهما)١٣٣٦

ــواظر    ــه الن ــى ل ــت أس   وأدمي
ــت  ــه إذا أرخ ــاقر"من ــاب الب   "غ

 

ــضى   ــاقر(عــام ق ــه) الب ــه نحب   في
  ألــق العــصا إن رمــت أن تحــسبه

 

  

  الحبيـب وقد بان الحبيـب عـن       
  حبيب كان فـي الـدنيا نـصيبي       
  لدك الطود مـن ثقـل الخطـوب      

  
  فلم أدِر الطلـوع مـن الغـروب       
ــذنوب   بنيــل الفخــر ال نيــل ال
  ولم يعشق سوى خلـق األريـب      
  يصول كصولة الليث الغـضوب    

 

  عللت فهل لـسقمي مـن طبيـب        
  لقد شـطّ المـزار وبـان عنـي        
  ووجدي لو يحـّل بجنـب طـود       

 :ومنها

  بخـال وعاجلني الزمـان عليـه      
  قصير العمـر قـد طالـت يـداه        
ــدنّى   ــصية ت ــد لمع ــم يعه   فل
  وكــم زان المنــابر وهــو فيهــا

 

ــابر    ــده المن ــت لفق ــد بك   وق
  "غـاب البـاقر   "يبدو لك التـاريخ     

 

  خطيب سبط المصطفى حين قضى     
  ال تحــذف الواحــد مــن حــسابه
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  الشيخ جابر الكاظمي-٢٢
  ه١٣١٢ -١٢٢٢

بن الشيخ عبد الحـسين بـن عبـد الحميـد           ) محمد جابر (        الشيخ جابر   
 . المعروف بحميد بن جواد الربعي، الكاظمي

ان ينتهـي  إلـى  . وكنيته أبو طاهر، ويكنى أيضا بأبي النوادر، ويلقب بالنـادرة        
  :وهو القائل فيهم من أبيات). ص(نسبه إلى ربيعة بن نزار جد النبي 

  واني من ربيعـة غيـر أنـي       
 

ــع   ــب الربي ــيعهم اذا ذه   رب
 

وأمه السيدة الجليلة العلوية هاشمية بنت      .    ه١٢٢٢        ولد في الكاظمية سنة     
 معظمة مقدسة،   كانت جليلة : "قال السيد األمين في األعيان    . السيد جواد البغدادي  

عابدة زاهدة متهجدة، يحكى أن صاحبي الفصول والجواهر كانا إذا جاءا لزيارة            
  ".الكاظمين عليهما السالم، يزورانها في دارها لجاللتها

سـلوة الغريـب واهبـة    (        وقد ذكر المترجم له في مقدمة ديوان شـعره       
: ل بعد شرح نـسبه    قا. مختصر نسبه وأدبه ونبذة من طرائفه وظرائفه      ) األديب

حفـظ مـن    . كان هذا القن ولوعاً بالشعر في زمن الطفولية وحافظا لكثير منه          "
المعلقات، وهو لم يفصح النطق من األفواه ال من الكتب، ولما ترعرع صار اذا              

ولما صـار يـنظم   . يتلى عليه شعر غير موزون أتمه من عنده وصيره موزونا        
بطه تمام الضبط، وال ينساه لما وهبـه        الشعر ويتكلم في فنون الكمال، صار يض      

اهللا عز وعال من شدة الحافظة وحدة الذهن، هذا في أيام شبابه إلـى ان ابتلـي                 
ومع ابتالئه اذا التفت إلى عبارة واراد حفظها لم تعـسر عليـه، ولـم               . بالعيال

. يتجاوز المرة والمرتين أو الثالث واكتفى من فنون الكمال في قليل من الزمـان  
كر لديه المبتدا من كل مقصد أو من األغلب عرف منتهـاه، ولـم يأخـذ                واذا ذ 

ساح في البلدان وعاشـر     . الشعر وال غيره من معلم إال القليل من بعض الفنون         
الملوك وأهل العرفان، واطلع على كل اساءة للزمان واحسان، وعرف األمـور            
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م الـدهر  وجرب تصاريف الدهور، وكابد الشدائد وقاسى النوائب، والقـى نعـي       
ولم يزل هللا شاكرا، وعلى البالء      . وبؤسه والبوائق في ذهن الدهر غير مغروسة      

  . صابرا، والحمد هللا، وأول سياحته إلى فارس وهو ابن عشرين
ومال طبعه إلى نظم الشعر الفارسي، فبرع فيه وفي رسم الخط الفارسي علـى              

 فهو مجيد في سـتة      أما في الرسم  . وجه لم يسبقه إليه أحد من العرب، وال لحقه        
  ". وقد وصل هذا القن إلى ما وصل من دون تربية ألنه يتيم لم ير أبا. أقالم منه

كان هذا الشيخ من أفاضل علماء األدب واجـالء        : "        قال السيد في التكملة   
شعراء عصره، مع ورع وتعفف وتقوى وتنسك، لم ير فـي الـشعراء بورعـه      

ة ألهل البيت، وهو صـاحب تخمـيس هائيـة          وكان شديد المحب  . وتقواه وتدينه 
وكـان  . فلو لم يكن له اال هذا التخميس لكفاه شرفاً وفضالً وأدباً ونبال           . االزري

 من أهل الفضل في جملة من العلوم غير علـوم األدب، كـالكالم   - رحمه اهللا -
. لم يكن أحد أحسن منه في محاضـرته ومحادثتـه   . والتفسير والحديث والتاريخ  

  ". عه رحمية، ألنه خال والدتيوكان لي م
وأما شعره العربي الموجود فـي أيـدينا،        : "        قال الشيخ راضي آل ياسين    

فهو ال يزال متبعثراً في أوراق مشتتة، ال يجمعها جامع، ولعل أغلب ما فيـه ال               
 والسبب في   - كما هو المشهور عنه    –يدل على مرتبة عالية في شاعرية ناظمه        

، وثانيهما ان الـشعر     ....ا انه كان ال يعتني بتهذيبه كما يليق       ذلك أمران؛ أولهم  
 - صاحب العنوان  -الذي بايدينا كله مما أصابه التغيير والتبديل أيام كان ناظمه           

وعمدة مرضه اعتقـاده  . غير مستقيم الذاكرة لمرض لحقه في ثلث عمره األخير    
  ".منتظربان الشيخ الكبير، الشيخ محمد حسن آل ياسين هو االمام ال

وقد حقق ديوانه وطبعه العالمة الشيخ محمد حسن آل ياسين، ثم استدرك عليه،             
". شـعراء كـاظميون  "ونشر ما عثر عليه من شعره بعد طبع الديوان، في كتابه    

  :ومن شعره في ملحمة الطف
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      ):                           عليهما السالم(ومن شعره في اإلمامين الكاظمين 
 أم سماء تـسمو الـسما أركانـا       
 أصبح المجـد كـالعلى ولهانـا      
ــا  ــسما طيران ــسر ال ــذراه ن  ل

من ثراهـا مكانـا    روضةُ الخلِد     
 وأظلّـــتْ بظلِّهـــا األكوانـــا
ــا ــديم عيان ــور الق ــوِن الن  للعي
 فيه تُعطـى األمـان واإليمانـا      
ــا  ــاه والتيجان ــراه الجب ــي ث  ف
 دونــه النيــران فــضالً وشــانا
 من عـذاٍب نـاَل األنـام أمانـا        
ــا   ــه وازدان ــى ظالم  إذ تجلَّ
 لم يحـطْ واللـسان يعيـا بيانـا        
 
 

ــا   ــت عيان ــيِن الح ــان للع  أجن
ــة التــي بعالهــاأم  هــي الكعب  

 قد تـسامت إلـى محـٍل تمنّـى        
 بل هي الروضـة التـي تتمنـى       
 روضة ضمتْ الوجـود جميعـاً     
 طور موسى هـذا وفيـه تجلَّـى       
 لم يـزل للمـال محـط رجـاءٍ        
ــوك ــك وملـ ــر مالئـ  فلتعفِّـ
ــا  ــالنيرين مقام ــسامى ب ــد ت  ق
ــشرٍ  ــوم ح ــا ي ــامين فيهم  وإم
ــى ــا عاطــُل الوجــود تحلَّ  بهم

ــود   ــا الوج ــاًبمعاليهم جميع  
 

        توفي في الكاظمية في السادس والعشرين أو السابع والعشرين من شهر           
ودفن في الحجرة الثالثة في الجدار الشمالي، يمين الـداخل          .    ه١٣١٢صفر سنة   

  غدا يصرع الرزء قلبـاً جزوعـا      
  تردى من الصبِر فيهـا دروعـا      
  وقد كان للـدين حـصناً منيعـا       

ــرأِس ــا ب ــناٍن أذيع ــناِن س    س
  نجيع على مـن تـردى نجيعـا        
  وأبـِدْل بــسيِرك فينـا الهجوعــا  
  غدت كاألضاحي فأبدت خضوعا   
  ومستعذب العـيِش سـماً نقيعـا      

  
 

  ذا ما ذكـرتُ صـريع الطفـوف     إ 
      في الحرِب منه فتـى نضى الروح  
  هوى الدين لما هوى فـي الثـرى       
ــه ــر اإلل ــو س ــه وه أرى رأس  

ــب والــ  ــه زين ــوُل ل   دموعتق
       فـوق الثـرى والقـرار دِع النوم  
ــرى ــوق الث ــاوين ف   بروحــي ث
  ضالالً غدا الرشـد مـن بعـدهم       
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البـاب  (إلى الصحن الكاظمي من الباب الواقع في الزاوية الـشرقية الـشمالية             
  ). الفرهادية

، ومجمـوع التـاريخ     )١( ارجوزته صدى الفـؤاد    قال الشيخ محمد السماوي في    
  :، والصحيح ما ذكر أوال)١٣١٣(

  

هر، توفي في حياته، ولم يبق له غير بنـات          وكان له ولد فاضل اسمه الشيخ طا      
  .)٢(وذريته من بناته ال غير

 في  المترجمالشيخبمناسبة الذكرى السنوية لوفاة         وقد أقيم حفل تذكاري 
  . ه١٤٢٧ ربيع األول ١٥ جمعةاليوم بالكاظمية،  حسينية آل ياسين

  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .٧٠:  صدى الفؤاد)١(
، أعـالم العـراق     ٤٥-٤/٤٠: ، األعيـان  ٨٨-٨/٨٦: أدب الطف : من مصادر ترجمته   )٢(

: المقدمـة، التكملـة  : سين، تخمـيس االزريـة  ، أوراق الشيخ راضي آل يا     ١٩١: الحديث
، شـعراء  ٣١٥-٢/٢١٦: ، ديوان الشيخ جابر الكـاظمي، شـعراء بغـداد      ٢٤٧-٢/٢٤٢

، ١٥٠-١/١٤٧: ، معـارف الرجـال    ١٧٤-١/١٦٩: ، الطليعة ٢١٣-١/١٨٥: كاظميون
  .٢٧٥-١/٢٧٤: ، نقباء البشر١٠٦-١٠٥: النفحات القدسية

  بالكاظمي الشاعـر النحــرير   
  فيـما أجـاد بهــم نظامــا     

  " جابر وفى عظمـا   "قد أرخـوا   
 

  وكاألديـب جابـر الـشهـير    
  فقـد أتـى األئـمة الكرامــا    

  كمـا " قد غاب جـابر   "فارخوا  
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السيد جعفر بن السيد محمد األعرجي النسابة -٢٣  
    ه١٣٣٢ -١٢٧٤

  
  

        السيد جعفر بن السيد محمد بن السيد       
جعفر بن السيد راضي بـن الـسيد حـسن          

ويلقب بأمير األشراف،   . األعرجي، الكاظمي 
  .ويكنى بأبي الفوز

، بعد    ه١٢٧٤        ولد في الكاظمية  سنة      
. وفاة والده بخمسة أشهر وأيام، ونـشأ فيهـا     

     د حـسن  ختم القرآن الكريم على الشيخ محم     

  

  
كاظم بن وأكمله عند الشيخ . بن الشيخ جواد البصير وهو ابن سبع سنينالكاتب 

قطر (ثم قرأ . الشيخ جواد النقيب، وتعلم عنده الكتابة، وقرأ االجرومية عليه
على ) شرح بدر الدين ابن الناظم(على السيد مهدي كافي، وشيئا من ) الندى

 اللبيب وبقية ابن الناظم على السيد عبد السيد عيسى بن السيد حيدر، والمغني
الكريم األعرجي، ودرس النحو على السيد علي بن السيد عطيفة الحسني، 

على السيد موسى ) المعالم(والشيخ محمد بن عبد الوهاب الهمداني، وقرأ بعض 
 .بن السيد محمود الجزائري

سالم على وكتاب شرائع اإل) المعالم(ثم هاجر إلى النجف، فقرأ ما بقي من 
ثم رجع إلى مسقط رأسه . السيد عبد الكريم األعرجي، الذي كان فيها يومذاك

، وتفقه على الشيخ حسين بن الشيخ عزيز الخالصي، قرأ عليه  ه١٢٩٣سنة 
وحضر عند الشيخ عباس الجصاني ). إرشاد االذهان(و ) شرائع اإلسالم(
قرأ على السيد في مسجد السيد محسن األعرجي، و) الروضة(و ) الفصول(

  .محمد بن السيد أحمد بن الحيدري
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، فدخل كرمنشاه وحضر درس الشيخ عبد  ه١٢٩٤        سافر إلى إيران سنة 
الرحيم بن الشيخ عبد الرحمن، وكان يباحث في شرح اللمعة الدمشقية، والقى 

لى طهران، ونزل عند إثم ارتحل . علماءها وفقهاءها، وروى عنهم، وأجازوا له
 حسن بن السيد علي عطيفة، في مدرسة االقا محمد النجم آبادي، وحضر السيد

وتنقل في مدن إيران، واتصل بالوزراء واألمراء، ). الرياض(معه درس 
ته والي بيشت كوه، حتى والعلماء واألدباء، وأقام أخيرا في جبل الفيلية لمصاهر

  . توفي
لد األمين في أنساب العترة األربعون حديثاً، والب: من تصانيفه الكثيرة        

األكرمين، ومناهل الضرب في أنساب العرب، والبحر الزخار في أنساب آل 
قاجار، والطود الشامخ في طبقات المشائخ، ورياض االقحوان في أنساب 
قحطان وعدنان، ونفحة بغداد في نسب السادة األعرجية األمجاد، والدر المنثور 

م األشراف، والتنقيح في شرح تحفة في أنساب المعارف والصدور، ومعج
وقد قرظ بعضها . االعراب، وديوان شعر كبير، وغيرها قد تزيد على الستين

  . الشيخ جابر الكاظمي، كما هو مثبت في ديوانه
  :ومن شعر السيد جعفر هذان البيتان

  ويوماً أالقي شـؤمه مـن بغالهـا       
  فذاك لعمري من صـغار فعالهـا      

 

  لهـا فيوماً أقاسـي بؤسـه مـن جما      
  وما كان في يوم الطفوف من األسى      

 

السيد علي بن السيد عطيفة الحسني، والسيد :         من مشايخه في الرواية
عبد الكريم األعرجي، والميرزا حسين النوري، والسيد محمد بن السيد أحمد 

  ).من آل الوحيد البهبهاني(الحيدري، واقا أسد اهللا الكرمانشاهي 
سمي جده، وجامع فضله ومجده، : "اضي آل ياسين بقوله        وصفه الشيخ ر

. وخلف أبيه في علم النسب وأخبار العرب، ذو يد قوية، وعارضة عريضة فيه
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جاب البالد، وساح األمصار، وحصل ما . بحيث لم يعرف له مثيل في أيامه
  ".وله كتب ومؤلفات، تنبئ عن طول باعه، وبعد غوره. حصل بجد وتعب
عالم خبير، ونسابة معروف، : "يخ آغا بزرك في ترجمته        قال الش
  ".وكان آية في الحفظ والذكاء، وحسن السليقة..". "ومؤلف مكثر

كان أعجوبة زمانه في علم : "        قال السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
نسابة العترة في عصره، جامع المشجرات : "ووصفه بأنه". النسب

العالمة المؤرخ، الحبر الخريت في : "موضع آخروقال في ". والمبسوطات
  ".كان نسابة جليالً، آية من آيات الباري في هذا العلم الشريف... النسب 

كـان عالمـاً    : "        ترجمه الدكتور حسين محفوظ في فضالء الكاظمية فقال       
. ة برأسـها جليالً، فقيهاً فاضالً، أديباً كبيراً، شاعراً ظريفاً، نسابة اعده طبقة قائم      

وال أعرف أغزر منه فضال، وال أكثر منه علما، وال أوسع منه اطالعا في هذا               
). النفحـة الغرويـة   (وكان مصنفاً مكثراً، أودع فهرست تصانيفه كتابـه         . الباب

  ".أضاع كتبه وخزائنه الجهل
، وجيء بنعشه  إلى مسقط        ه١٣٣٢        توفي في بيشت كوه في شعبان سنة        

، يمين الداخل إلـى صـحن       )الصغيرة(، فدفن في الحجرة الثالثة      رأسه الكاظمية 
  . )١(قريش من باب قريش

غالم رضا بنت الوالي، أم الـسيد       " كوكب"زوجته  ودفنت في الحجرة نفسها     
  .هادي السيد جعفر

        وللشاعر الشيخ جابر الكاظمي قصيدة بمناسبة عرسه، بلغت عدة أبياتها          
  :هاقال في بعض. تاً بي٣١

  "جعفر"في عرس زاكي الحسبين        أزكــى همــاٍم للمعــالي مجتبــى

                                                        
 وحدثني بذلك أيضاً األديب الـسيد عبـد المطلـب        . نقالً عن الدكتور حسين علي محفوظ      )١(

  .األعرجي
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  لغير غر المكرمـات مـا صـبا       
  كــانوا إلنــشاء الوجــود الــسببا

 

  ندب صبا للمجِد وهو في الـصبا      
  من اُألولى هم سبب الوجـود إذ      

 

وهو جد الشاعر   . وله عقب، أكثرهم من بنت غالم رضا خان، والي بيشت كوه          
    . )١(هالسيد علي جليل الوردي ألم

  
  تأييد ونقش خاتم السيد جعفر األعرجي على شجرة السادة آل أبي الورد

  
  
  
  
  

                                                        
: ، أعالم العراق الحـديث    ٤/١٥٤: ، األعيان ٤٥٨: اإلجازة الكبيرة :  من مصادر ترجمته   )٢(

، ١٥-١٣: ، فـضالء  ٣٩٣-٣٨٣: ، أوراق الشيخ راضي آل ياسين، الدر المنثـور        ٢٠٩
: ، نفحة بغـداد   ١٧-٧: ، مناهل الضرب  ١/١٦٢: ، معجم رجال الفكر   ١٠٧:مصفى المقال 

  .٣٠١-١/٢٩٩: ، نقباء البشر١١٤-١١١: ، النفحات القدسية١٣٣-١٢١
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  السيد جعفر بن السيد هاشم الموسوي-٢٤
    ه١٣٤٣ -١٢٧٢نحو 

        السيد جعفر بن السيد هاشم بن الـسيد         
 ، ابـن الـسيد سـلطان      )أبو الـصوف  (محمد  

الكاظمي، ابن السيد قاسم الـذي هـاجر مـن          
 ،ه١١٧٥ إلى النجف األشرف سـنة    الكاظمية  

ابن علي األحول بن عبد اهللا، إلـى أن يـصل           
  .)عليه السالم(نسبه إلى اإلمام موسى بن جعفر 

 ،الكاظمية في ولد في محلة الدباغ خانة        

 

 
وكان أبوه قد ورث مهنة أبيه، فعاش في دار كبيـرة، فـي             .    ه١٢٧٢سنة  نحو  

وألمور تتعلق بتجارته فانـه     . لة المذكورة آنفاً  زقاق السيد سلمان، من أزقة المح     
ترك الكاظمية، وسكن في محلة القشل، من محالت الجانب الشرقي من بغـداد،             

  .وانتقلت معه أسرته، ومنهم ولده السيد المترجم
        عمل السيد جعفر في التجارة، فنمت ثروة األسـرة فـي عهـده نمـواً               

وتوسـع نـشاطه    . ألول، أو الثاني في بغداد    ملحوظاً، حتى قيل انه كان التاجر ا      
التجاري ليشمل أقطاراً عدة، وغدت داره موئالً لكبار تجـار عهـده، ومركـزاً           

ثم انه شيد لنفسه داراً في أحد أزقة سوق العطـارين           . للقاءاتهم التجارية والمالية  
 محلة الشيخ بـشار فـي       ، إلى دار كبيرة في      ه١٣٤٠ثم انتقل سنة    ). الشورجة(

  .بغدادكرخ 
معروفاً بكياسته واتزانه،   : "كما وصفه بعض معاصريه   ) رحمه اهللا (        كان  

وهدوئه وطيبة سريرته، وسالمة قلبه، ودماثة خلقـه، وخبرتـه فـي العمـل،              
  ".والمعاملة الحسنة، عالوة على تدينه وفضله وعفته ونزاهته
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إكـساء أوالد   وكـان يـأمر ب     وكان كريماً كثير التصدق، يحب العلم والعلماء،        
  .الزقاق الذي يسكنه، حلالً جديدة في كل عيد من أعياد السنة، كما يكسي أوالده

وساهم في إنشاء المدرسة الجعفرية، وانتخب عضواً في أول هيئـة لالشـراف             
والحاج سلمان كبـة،    السيد عبد الكريم الحيدري،     : على سيرها، والتي تألفت من    

والحـاج  والحاج أمين الجرجفجي،  دادي،  والسيد علي البغ  والحاج مصطفى كبة،    
والحاج عبد الحسين البحراني، والحاج مهدي العينه جـي،  محمد حسن الجوهر،   

  .، وجواد قنبر اغا، والسيد المترجموالحاج عبد المجيد العطار
، ودفن في الرواق الـشرقي    ه١٣٤٣ توفي ببغداد في جمادى الثانية سنة             

  . )١(للمشهد الكاظمي الشريف

الـسيد  :         كان السيد المترجم قد تزوج مرتين، أعقب من األولـى أوالده          
ولما توفيت زوجته، تزوج بأخرى، وهـي       . صادق، والسيد هادي، والسيد هاشم    

، فأعقب منها     ه١٣١٨بنت الوجيه الحاج عبد الهادي االستربادي، وذلك في سنة          
 ذلك ببنت ثم بولديـه الـسيد   ثم رزق بعد. ، لكنه توفي صغيراً)معز(ولداً سموه   

  .محمد جواد، والسيد ضياء

  
                                                        

 .٨-١: سيرة وذكريات/ ضياء جعفر:  من مصادر ترجمته)١(
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  السيد جمال الدين أحمد بن علي الكوكباني-٢٥
   ه١٣٤٠ -٠٠٠٠

 بن الحسن الحسني الكوكباني، اليمـاني   عليجمال الدين أحمد بن   السيد        
   .األصل، نزيل الهند، من علماء الزيدية

النجفي، عند تعداد من روى عـنهم،       قال السيد شهاب الدين المرعشي               
العالمـة المحـدث المـتكلم البحاثـة،        : "في إجازته الكبيرة لولده السيد محمود     

اجتمعت به في مشهد اإلمام موسى الكاظم عليه السالم، فألفيتـه رجـالً عالمـاً         
  . عامالً ناسكاً، حافظاً للقرآن الشريف، شاعراً رياضياً، حازماً في مذهبه

فاً، رأيته يرجح بعض مقاالت اإلمامية على مقاالت سائر الفرق          كان رجالً منص  
  ".وكان سائحاً رحالة جواال. اإلسالمية

الكتاب في الكالم على مسلك الزيدية، وديوان شعر يزيد         :         له تآليف منها  
  .على عشرة آالف بيت، وكتاب مختصر في النحو، وشرح الصحيفة، وغيرها

الـسيد أبـي   : ن العامة والزيدية، ومن جملة الزيدية        يروي عن جماعة م   
يعلى محمد بن الحسين الحسني، والسيد عبد الكريم بن عبـد اهللا أبـي طالـب                

  . الحسني اليماني
، ودفـن     ه١٣٤٠ ورد العراق للسياحة، فأدركه أجله في الكاظمية سـنة                

  . )١(بها

  
  

 
 
 
 
 

                                                        
  .٥٢١ و ٣١١- ٣١٠: اإلجازة الكبيرة: من مصادر ترجمته )١(
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  الشيخ جواد بن الشيخ باقر الخالصي-٢٦
  ه١٣٦٥ -٠٠٠٠

الشيخ عزيز بن الشيخ حسين بن الـشيخ    جواد بن الشيخ باقر بن       الشيخ        
  .علي الخالصي الكاظمي

كان له نصيب من الشعر واألدب،      : )الحقيبة( في   قال السيد علي الصدر            
  .وكان ظريفاً فكهاً، وله نوادر وحكايات في ذلك

 ودفن  ،  ه١٣٦٥ الكاظمي الشريف سنة  توفي ليلة األحد فجأة في الصحن               
، وهي الحجرة األولى يسار الداخل إلـى الـصحن          في اليوم التالي في حجرتهم    

  .)١(الكاظمي المطهر من باب القبلة

  

  
  
  
  
  
  
  
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                        
  .٤/٥١٤: الحقيبة: من مصادر ترجمته) ١(
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 انيشهرست الهبة الدين الحسينيجواد بن السيد  السيد -٢٧
   ه١٤٢٦-١٣٣٥

 

حمد         السيد جواد بن السيد هبة الدين م 
علي بن السيد حسين بن السيد محسن بن السيد 
مرتضى بن السيد محمد الحسيني، 

 .الشهرستاني

آل ) الذي كان من أعالم عصره(صاهر جده 
الشهرستاني في كربالء، واختلط بهم، ولحقه 

 .لقبهم، وعرف ولده بذلك أيضا

،  ه١٣٣٥شهر صفر سنة ولد في الكاظمية ضحى يوم اإلثنين األول من         
أتم دراسته االبتدائية والثانوية في . م١٩١٦ تشرين الثاني سنة ٢٧الموافق ليوم 

 . م١٩٤٦بغداد، ثم تخرج في كلية الحقوق سنة 

        مارس المحاماة والصحافة، وتولى رئاسة عدد من الصحف المحلية 
وعية االسب" الحارس"اليومية السياسية، وجريدة " األنباء الجديدة"صحيفة : منها
فضالً عن . وعمل مراسالً لعدد من الصحف العراقية واألجنبية. م١٩٤٥سنة 
 في اإلذاعة العراقية منذ تأسيسها، ولمدة طويلة، ما بين مذيع ومحدث، هعمل

  . ومؤلف مسرحي، ورئيس اللجنة األدبية والدينية، ومساعداً لمدير اإلذاعة
 فقد عمل مدرساً في وزارة . عدة وظائف حكومية إدارية وقانونيةشغل        

م، ومدققاً في ١٩٤٠م، ومفتشاً في وزارة الصحة سنة ١٩٣٨المعارف سنة 
م، ومالحظاً للمؤسسات الدينية في ١٩٤٤وزارة الشؤون االجتماعية سنة 

م، ١٩٥٠م، ومالحظاً للحقوق في ضريبة الدخل سنة ١٩٤٨األوقاف العامة سنة 
م، وأحال نفسه إلى التقاعد ١٩٥٩ سنة وقانونياً في مصلحة الكهرباء الوطنية

  .م١٩٧٠سنة 
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ومثل العراق في العديد من المؤتمرات والندوات اإلسالمية والثقافية، وقابل 
  .خاللها عدداً من رؤساء وملوك الدول

        انصرف إلى الكتابة والتحقيق، واهتم باالنساب، وكان األمين العام 
 -ده الثقافية في الصحن الكاظمي الشريف مؤسسة وال-لمكتبة الجوادين العامة 

  . وله فيها مجلس خاص أماسي الخميس من كل اسبوع
كتاب أحداث األيام خالل األشهر الهجرية، وكتاب أحداث :         من آثاره

األيام خالل األشهر الميالدية، واألميرة الهاشمية التي قوضت العرش الهاشمي 
خنت وطني، ترجمة لحياة : وله. طوطةفي العراق الحديث، ال تزال كلها مخ

الشاعر عباس الالهوتي، والتقويم السنوي ألوائل األشهر القمرية والهجرية 
وعدة رسائل في األدعية، وتحقيق مذكرات رؤوف البحراني، لمئات السنين، 

  .وغيرها
، الموافق  ه١٤٢٦        توفي في بغداد يوم األحد الثامن من شهر رجب سنة 

م، وشيع في الكاظمية تشييعا مهيبا، وصلى عليه السيد ٢٠٠٥ سنة  آب١٤ليوم 
علي الموسوي الواعظ، ودفن إلى جنب والده، وسط مكتبة الجوادين التي أسسها 

 الواقعة في الزاوية بين الجدارين م،١٩٤٠لصحن الكاظمي الشريف سنة في ا
  . الشرقي والجنوبي

  : بوبي بقولهوممن أرخ وفاته المحامي السيد عبد الغني الح

  جنب أجداده الطـراف الـتالد     
  "غاب نجماً في األفق اي جواد     "

 

ــواد   ــود راح ج ــان الخل   لجن
ــوه ــد أرخـ   بعلـــي وأحمـ

 
  

  :ومما قيل في رثائه

  فاكتست األرض ثياب الحـداد    
  مضمارها عند غيـاب الجـواد     

 

  من أفق المجـد هـوى كوكـب        
  وحلبـة الفـضل غـدا موحـشا    
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 تموز سـنة  ١٢، الموافق  ه١٣٧٥ الحجة سنة   ذي ٣        تزوج يوم الخميس    
م، من كريمة السيد محسن أبو طبيخ، وأعقـب الـسيدين محمـد إيـاد               ١٩٥٦

 .)١(ومصطفى

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
لراحل السيد جواد الشهرستاني، موسوعة أعـالم       أربعينية العالمة ا  : من مصادر ترجمته   )١(

  .٢/٤٩: العراق
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   الشيخ حبيب بن طالب الكاظمي-٢٨
   ه١٢٦٩ بعد –.... 

حبيب بن طالب بن علي بن أحمد بن جواد، الكاظمي مسكنا،         الشيخ 
 .الشيبي المكي أصال، نزيل جبل عامل

        لم أعثر على تاريخ والدته وال مكانها، ولعلها كانت في أوائل القرن 
  . الهجريالثالث عشر 

في ) شعراء كاظميون(        قال الشيخ محمد حسن آل ياسين في كتابه 
ي مسقط رأسه نشأة طالب العلوم الدينية، فدرس ما كانت نشأ ف: "ترجمته

تستدعيه مناهج الدروس المقررة يومذاك من كتب وعلوم، حتى نال منها ما 
  .رام، واهتم اهتماماً خاصاً بعلم الرجال، فألف فيه كتاباً لم نقف عليه

أحب الشعر منذ نعومة أظفاره، ومارس نظمه منذ أوائل صباه، وأجاده وهو في 
عان الشباب، حتى أصبح أستاذ مدرسة أدبية في الكاظمية تخرج عليها لفيف ري

  ". من الشعراء، وفي مقدمتهم الشيخ جابر الكاظمي
        سافر إلى خارج العراق فراراً بكرامته وعزة نفسه، فقال تلميذه الشيخ 

  :جابر مودعاً

  

، ثم توجه إلى أصفهان، ولكنه سرعان ما برم بأسلوب )ع(فزار اإلمام الرضا 
الحياة، ونمط اآلداب واألعراف االجتماعية السائدة هناك، فشد الرحال إلى 

ك ها حمد البيئمراأ ووأعيانهااتصل بفقهائها وشعرائها  ونزل جبل عامل،لبنان، ف
 الكثير، فشارك في كل مناسبات  من حفاوتهم وترحيبهم الشيءوأبناء عمه، ولقي

  .الفرح والترح بقصائده العامرة فمدح وهنّأ ورثى وأبن

  "الحبيـب "أبى إال المسير مـع      
  من الدنيا وزهرتهـا نـصيبي     

 

 ــؤاداً أود ــم ف ــم واوِدعك   عك
  بقطعكـم الفجــاج بـه قطعــتم  
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الشاعر : "ذكره الشيخ محمد آل مغنية في كتابه جواهر الحكم، فقال        
ن هذا لم أر في عصري أفكه م. المفلق الذي اذا خطب أعجب، وإذا أنشد أطرب

رأيته مرارا ال يتوقف . الشاعر المجيد، وكان أسرع الناس بديهة، وأذكى قريحة
في كتابة ما أراد من الشعر واالمالء، سريع البديهة، حسن المحاضرة، صاحب 

  ".أجوبة مسكتة، جزل الكالم، إذا تكلم أعجب كل سامع
ت اني ال ال أغالي وال أبالغ إذا قل: "        وقال الشيخ راضي آل ياسين

أعرف في فهرس شعراء الكاظمية أقوى من الحبيب شاعرية، وأجدر بلقب 
فهو شاعر مبدع، واسع الخيال، متفوق في المعاني، متخير لأللفاظ، بديع . شاعر

ان ) رحمه اهللا(وحدث العالمة الفاضل السيد مهدي آل السيد حيدر ". "األساليب
  ".للشيخ حبيب كتاب في الرجال

، على األرجح، فنظم  ه١٢٦٩، أو بعد سنة  ه١٢٦٣اق سنة عاد إلى العر
ارجوزة طويلة ضمنها ما القاه في طريقه، وجعلها بمثابة الرحلة أرخ فيها 

  .ابتداء سفرته من دمشق وسامراء والكاظمين وكربالء والنجف وغيرها
  :ومن شعره في أهل البيت

  بها لغير والكـم قـط مـا جنحـا         
ـ          اواألمر تم بكـم ختمـا ومفتتح
ــا ــى عهــدها نجح   وآدم مــذ تلق
  فكيف تنفذها أبيـات مـن مـدحا       
  وما جرى قلم الباري بـه ومحـا       
  ليالً وآثاركم في المعجزات ضحى     
  إال لمن كان عن غش الهوى نزحا      
  كمثل أعمش من بعـٍد رأى شـبحا    
  جبريل والمأل األعلى بكم صـلحا     
  سفن النجاة وأمـر اهللا مـا برحـا        

  بني النبي لكم في القلـب منزلـة        
  سبقتم الناس فـي علـم ومعرفـة       
ــت   ــات اهللا إذ رفع ــتم كلم   وأن
  بها عنى الذكر في لو كان ما نفدت       
  وعندكم علم ما في اللوح مرتـسخ      
  لكنما الناس في عـشواء خابطـة       
ــسها   ــذل نفائ ــارة اهللا ال تب   تج
  وهم على خوض ما ألفوه من أثـر      
  أدنى المديح لكم أن قيل خـادمكم      
  نجا بأسـمائكم نـوح فقيـل لكـم        
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  .)١(، ودفن بها ه١٢٦٩توفي في الكاظمية بعد سنة         
  :في رثائه ومن أبيات للشيخ جابر

  :ومن قصيدة أخرى

رثـاه  . وكان له أخ اسمه الشيخ جعفر بن طالب من الفضالء الـصلحاء                   
  .، وعزى أخيه، وذكر علمه وفضله ومزاياهالشيخ جابر الكاظمي

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
: ، شعراء بغداد  ٥٥١-٤/٥٤١:األعيان،  ٣٠٩-٦/٣٠٦: أدب الطف :  من مصادر ترجمته   )١(

  .٢٩٣-١/٢٩٢:  الكرام،١٧٨-١/١٢٥:  شعراء كاظميون،٤٥٥-٢/٤١٩

   

  وال نضا البشر عني بـرده عبثـا       
  عني الحبور وفي الحزن قد عبثـا      

 

  ما ان لبست ثياب الحزن عن خطأ       
  نأى" الحبـيب"لكـنه مذ نأى عني     

 

  وأمــسيت عنــي قــصيا قريبــا
  عينها لـن يغيبـا    وشخصك عن   

  فأمسى الطلـوع علينـا غروبـا      
  فصرتُ على القرب أشكو اللهيبا    

 

  لئن غبت في اللحد عن نـاظري      
  فما زلت نصب عيـون العـال      
  طلعت عقيب غـروب طويـل     
  على البعد قد كنتُ ثلـج الحـشا       
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   السيد حسن بن السيد أحمد الحيدري-٢٩
   ه١٤٠٠ -١٣٣٢

  

أحمـد بـن الـسيد      حسن بن السيد          السيد  
مهدي بن السيد أحمد بن السيد حيـدر الحـسني،    

 .الكاظمي

،   ه١٣٣٢  سامراء المقدسة سـنة    في        ولد  
نشأ على طلـب    و عندما كان والده يدرس هناك،    
وكـان بـصحبة    . العلم بشغف بالغ، وشوق كبير    

   عليه وعلى غيـره مـن  يدرس ،والده في النجف 

  

  

  
كبير من  وحصل على قسم ،االساتذة، حتى نال نصيبا وافرا من العلم والمعرفة
  . المواهب النفسية الرفيعة، والملكات األخالقية العالية

تحصيل، وحضر ف إلى الدراسة واللكاظمية، وانصرثم عاد مع والده إلى ا
السيد أخيه دروس علمائها كالسيد أحمد الكيشوان، والميرزا علي الزنجاني، و

  .  علي نقي الحيدري
     .  الشيخ عبد الغني المختار ه عدد من الطالب والمشتغلين منهمدرس عند        

رقد السفير         انتقل إلى بغداد، وصار إماماً للجماعة ظهراً في مسجد وم
ثم أم . األول عثمان بن سعيد، في منطقة الميدان، وليالً في مسجد الجعيفر

  . الجماعة ليالً في الحرم الكاظمي الشريف
وكثيراً ما كان يرقى المنبر للوعظ واإلرشاد والتعليم، وكان يمتاز بقوة 

ة، وكان له إلمام بالثقافات الحديث. األسلوب، وحسن التأثير، وسعة اإلطالع
         .  والمدارس الفكرية الجديدة
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، وكتاب جوامع )عليه السالم(كتاب أحوال اإلمام الرضا :  له مؤلفات منها
الكلم، ورسالة في القواعد القرآنية، ومناقشة مع الدكتور أحمد أمين المصري 

  .سالم، وكتابات فقهية استدالليةحول كتابه ضحى اإل
العلماء الذين تصدوا للمد اإللحادي،         كان السيد حسن من أولئك 

والجاهلية الجديدة، وعرضوا أنفسهم للموت في سبيل الذود عن الدين، وتثبيت 
 وكان يقيم ندوة اسبوعية في حسينية آل الحيدري - كبقية علماء أسرته–أركانه 

في الكاظمية باالشتراك مع نخبة من المؤمنين، للوقوف بوجه التيار الشيوعي، 
وكان معروفاً بجرأته وصراحته، . ض إلى التهديد بالقتل عدة مراتحتى تعر

  .وله مناقشات ومحاججات مع بعض المخالفين والمتجرئين على عقائد الشيعة
        كان أحد أعضاء الوفد العراقي المشارك في االحتفاالت التي أقيمت في 

دة أمير ، بمناسبة مرور أربعة عشر قرناً على وال ه١٣٧٦الباكستان سنة 
  ).عليه السالم(المؤمنين اإلمام علي بن أبي طالب 
قل ، ونخرج مريضاً بعد مدةُأاكمة يومذاك، وح        اعتقل من قبل السلطة ال

 ، ه١٤٠٦لبى نداء ربه في العشرين من شهر رمضان سنة فانه سقي السم، 
ة في إحدى الحجر الواقعفي جنازته في موكب مهيب إلى مثواه األخير، شيعت و

، وفق الترقيم ٥١حجرة رقم (للصحن الكاظمي الشريف الجدار الشرقي 
، والسيد حسين، السيد علي، والسيد أحمد: وخلف أربعة أوالد هم. )١()الجديد

  .)٢(والسيد محمد باقر
  
  

 
                                                        

  .دري نقالً عن السيد حسن الحيدري، عن والده السيد محمد بن السيد طاهر الحي)١(

 النفحـات   ،١٨٧ -١٨٥:، اإلمام الثـائر   ٢/٩٥: األعيانمستدركات  : من مصادر ترجمته   )٢(
 .١٤٧-١٤٤: القدسية
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   السيد حسن بن السيد عبد اهللا شبر -٣٠
  ه١٢٤٦ -٠٠٠٠

حمد رضا شبر الحسيني، السيد حسن بن السيد عبد اهللا بن السيد م        
 .الكاظمي

وصفه شريكه في الدرس، السيد محمد بن معصوم القطيفي، عند تعـداد                    
العالم العامل، والمحقق الفاضل، أتقـى أهـل        ": تالمذة السيد عبد اهللا شبر، فقال     

  ".زمانه، األمين المؤتمن
 المؤتمن، ولـده  وقام باألمر بعده األمين: "وقال في مكان آخر عند ذكر وفاة أبيه 

السيد حسن، وجلس مكانه، وحضر عنده تالمذة السيد المرحوم، وأتـم بعـض             
  ".مصنفاته، ونعم الخلف كان، لكن لم يسمح الزمان ببقائه
 من وجوه علمـاء     كان: "        قال الشيخ محمد أمين الخوئي في مرآة الشرق       

  ".عصره، فقيهاً جليالً وجيهاً، تقياً متورعاً
عالم فاضل، كان فـي غايـة الـصالح         : "ل السيد األمين في أعيانه            وقا

  ". والتقى والورع والعبادة ومكارم األخالق
  .        ومن مصنفاته؛ تتمة شرح نهج البالغة لوالده

، ودفن مع أبيه وجـده فـي الحجـرة            ه١٢٤٦        توفي في الكاظمية سنة     
  .)١()ع(ين الجوادين األولى يمين الداخل إلى الرواق القبلي لإلمام

  .وله ولد واحد هو السيد عبد اهللا
وكذلك فان السيد موسى والسيد محمد جواد، ولدي السيد عبد اهللا شبر، توفيا في              

  .الطاعون أيضا
  

                                                        
، أوراق الشيخ راضي آل ياسين، ترجمة عبـد اهللا          ٥/١٥١: األعيان:  من مصادر ترجمته   )١(

  .١٣٧: ، النفحات القدسية١/٤٤٥: ، مرآة الشرق١/٣٣٢: ، الكرام٤٤و٣٨: شبر
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   السيد حسن بن السيد علي الخراساني الكاظمي-٣١
  ه١٣٧٠ -٠٠٠٠

 .لكاظميالسيد الميرزا حسن بن السيد علي الدرودي الخراساني ا        

        ولد في قرية درود، وانتقل منها وهو فـي أوائـل شـبابه وأقـام فـي                 
الكاظمية، عند خاله السيد إبراهيم الخراساني، واشـتغل بطلـب العلـم، فقـرأ              

  . المقدمات ومتون الرسائل العملية
        تعاطى قراءة التعزية في الكاظمية، وسافر إلى بوشهر وإلـى بومبـاي            

المتـوفى  (ورجع إلى الكاظمية بعيد موت خاله       . ة هناك مدوبقي  . ألجل القراءة 
، وعاد إلى قراءة التعزية، ثم تركها وصار يجلـس فـي الـصحن        )١٣٢٨سنة  

الكاظمي الشريف، يعلم الناس المسائل الفقهية من الرسائل العملية على رأي من            
  .يرجعون إليه في التقليد

ولمـا تـوفي   .  واستقام على ذلك سنين            ثم أم الجماعة في أحد مساجدها،     
مامة الجماعـة،   إ، قام مقامه في       ه١٣٦٩ابن خاله السيد مهدي الخراساني سنة       

  .ولكن لم تطل أيامه
، ودفن في     ه١٣٧٠        توفي ليلة السبت، األول من شهر محرم الحرام سنة          

يد وقام مقامه صهره السيد إبراهيم بن السيد محمد حـسين بـن الـس            . صبيحتها
 .)١(إبراهيم الخراساني

 
                                                        

  .٦٧٣-٤/٦٧٢: الحقيبة: ادر ترجمته من مص)١(
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  علي القطيفي  الشيخ حسن-٣٢
   ه١٣٣٤ -١٢٧٨حدود 

بن اعلي بن الشيخ عبد اهللا  الشيخ حسن        
                                                         .عيسى بن بدر القطيفيمحمد بن علي بن 

 حـدود سـنة    في النجف األشـرف            ولد
ا على والده الذي كان من علمـاء  ، ونش  ه١٢٧٨

وقته، فأخذ المقدمات عن بعض األفاضل، وقبل       
، )القطيـف (بالده   إلىتكميلها توفي والده، فعاد     

  واشتغل هناك على بعض العلماء، كالشيخ علي

 

 
الشيخ عبد اهللا ابن الشيخ ناصر أبي و ،محمد بن نمرالشيخ  والبالدي البحراني،

 كاظم حمدالشيخ م كمل مسيرته العلمية علىلي النجف عاد إلىو .السعود
  .الشيخ هادي الطهرانيو الشيخ محمد طه نجف،و ،الخراساني

، الشيخ علي بن حسن الخنيزيو ، الشيخ بدر آل سنبل:        وممن تتلمذ عليه
الشيخ علي بن حسن و والشيخ حسين القديحي، والشيخ منصور علي المرهون،

  ).المراياتي خ مهدي الشيتلميذ (الجشي القطيفي
        له إجازة بالرواية عن شيخ الشريعة االصفهاني، والشيخ محمد كاظم 

  .الخراساني، والشيخ محمد تقي آل أسد اهللا الكاظمي، وغيرهم
حاشية على  و،وسيلة المبتدئين إلى فهم عبائر المنطقيين :        من مؤلفاته

رسالة في أحكام المكاسب  و،حاشية على كفاية األصول و،فرائد األصول
 رسالة علمية طبعت في بغداد بمطبعة ؛النجاة وعين الحياة ، وروحوالتجارة
قرظها الشيخ  (سالة وجيزة في قضاء ذوي األعذار، ور ه١٣٢٧سنة اآلداب 

، وهي رسالة دعا دعوة الموحدين إلى حماية الدين و،)محمد تقي آل أسد اهللا



٩٣ ....................................................ل الجزء األو/  كواكب مشهد الكاظمين 

 الغزاة االيطاليين بعد مهاجمتهم ليبيا، طبعت فيها إلى الجهاد، وحمل السالح ضد
   ).وهي سنة الغزو( ، ه١٣٢٩ ذي القعدة ٢٨في 

  ):عليه السالم(ومن شعره في العباس 
  وبالترب إنـسان عيني طاح
  وأنت الفقـيد وفيك المـناح
  علي بـذا حـرج  أو جـناح

 

  من العدل يألف جفني الكرى 
  من العدل يألف قلبي السلو

  اقضي عليك واجداتراني إن 

 

 :   وله في التتن

  فليـس له من االثنين ثانـي
  من األلوان لون االصفهاني
  جنان الخلد في طلب  الدخان

 

 
  

  ألذ التـتن تتن االصفـهاني
  وزان الزعفـران ألن فـيه

  لدان عافتولو علمت به الِو

 

تحسباً لغدر         كان له موقفاً مخالفاً من مبايعة الملك عبد العزيز، وذلك 
وشارك في حركة الجهاد . البدو وسيطرة الوهابيين، وأعلن ذلك في اجتماع عام

  .   الكاظمية، وعاد مع المجاهدين إلىفي العراق ضد االستعمار البريطاني
، فدفن  ه١٣٣٤ صفر سنة ١٥ ليلة الخميس في الكاظمية        وافته المنية 

 الشرقي متصالً بقبر الشيخ  في الرواقالسالم، الكاظمين عليهمااإلمامين جوار 
قال الشيخ محمد رضا الشبيبي في مذكراته والتي نشرت مجلة البالغ . المفيد

دث احد العلماء في مسألة توفي فجأة في الكاظمية بينما كان يح: "شذرات منها
لى ايران وحملها على الجهاد، ويحثهم بشدة، فاتكى ساكتاً، وكانت في الحركة إ
  ". وشيع تشييعاً عظيماً، وعطلت االسواق. ة، فكان ذلك آخر العهد بهيده لفاف

  :أرخ وفاته الشيخ عمران القطيفي ببيتين هماوقد 
  وسط قبر فيه الهدى مـستقر     

  "أ غاب للدين بـدر    "قيل أرخ   

 

  بدر دين النـبي غيب عنا 
  فذوت  بهجة الشـريعة لما
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  .للطيف، والشيخ طاهرالشيخ عبد ا: ولدين )١(الشيخ المترجم لهوأعقب 
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   السيد حسن بن السيد علي عطيفة الكاظمي-٣٣
  ه١٣٤٨ -١٢٦١

        السيد حسن بن السيد علي بن السيد 
 بن السيد مصطفى بن السيد عيسى بن عطيفة

  . الحسني، الكاظميالسيد رضاء الدين
وآل عطيفة أسرة معروفة في الكاظمية لها حق 

ولكنها ). عليهما السالم(حرم اإلمامين  الخدمة في
ليست من األسر العلمية، حتى برز نجم السيد 

  المتوفي سنة) المترجم  السيدوالد(علي عطيفة 

 

 

 
  .)١(ه١٣٠٦

حدثني شيخنا الدكتور حسين علي محفوظ انه سمع من القدماء ان         
لقبلة شاهد الشيخ الوالي العثماني زار الكاظمية، وعند وصوله إلى قرب باب ا

، فترجل الوالي من على ظهر جواده للسالم  ه١٢٦٢حسين محفوظ المتوفى سنة 
 ١٥ وعمره آنذاك حوالي –على الشيخ، وكان السيد علي عطيفة واقفا مع والده 

 فسأله عن ذلك، فأجابه والده بأن ذلك تكريماً للشيخ محفوظ ألنه عالم، -سنة
  .  أصبح عالماً، وحينذاك توجه لطلب العلمأريد أن: فقال السيد علي لوالده

 عاما، ٨٧        نقل ابن اخته خطيب الكاظمية الشيخ كاظم آل نوح انه عاش 
سألته عن تولده : ولكن السيد علي الصدر قال.  ه١٢٦١أي ان سنة والدته هي 

  .  ه١٢٦٤ولدت في النجف األشرف في شهر شعبان سنة : فقال

                                                        
كان والده  : في ترجمة السيد علي عطيفة    ) ٤٥-٤/٤٤( قال السيد حسن الصدر في التكملة        )١(

السيد عطيفة من وجوه أعيان البلد ورؤسائها المتصلين بالحكام، وعائلته كلهم من الخـدام،         
  . د محمد من أهل المناصبوأخوه السي
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وضاقت به . صرهوغيره من علماء م ،لى والده        تلمذ السيد حسن ع
الحال في بلده فهاجر إلى طهران واتصل بالعالمة الشيخ هادي النجم آبادي، 
  . وتزوج هناك بشقيقة زوجته، وأقام في إيران خمسين سنة، ثم عاد إلى الكاظمية
:         قال السيد الموسوي في أحسن الوديعة في ذيل ترجمة أبيه السيد علـي            

، ولده    ه١٣٤٥ألت في اليوم التاسع والعشرين من ذي القعدة من شهور سنة            وس"
  .، فيظهر انه كان في الكاظمية في ذلك التاريخ..."عن تاريخ وفاة والده 

ثم ارتحلت الى   : "        قال السيد جعفر األعرجي النسابة في عبر أهل السلوك        
لم النبيل، استادي وسنادي،    دار الخالفة طهران، فنزلت على السيد الجليل، والعا       

السيد حسن بن السيد علي بن السيد عطيفة الحسني الكاظمي، وكان نـازالً فـي     
مدرسة الحاج اقا محمد النجم آبادي، أحد الفقهاء األعالم، والمحققـين الكـرام،             
وكان يدرس يومئذ في الرياض، وكان السيد السند، والكهـف المعتمـد، الـسيد        

  ".ة درسه، فكنت أحضر يومئذ معهحسن المذكور، يحضر حلق
سـيد جليـل، طيـب      : " في ترجمته  )الحقيبة(        قال السيد علي الصدر في      

. طاهر، فاضل أديب، خفيف الطبع، ظريف دمث األخـالق، حـسن المعاشـرة       
  .رأيته وقد جاوز الثمانين، ومع ذلك كان في غاية الظرف واالنبساط

اء العاشر مـن جمـادى اآلخـرة سـنة                  توفي في الكاظمية يوم االربع    
   .، ودفن في إيوان الذهب في المشهد الكاظمي المطهر ه١٣٤٨

 .وفي نقباء البشر، والنفحات القدسية، انه توفي بطهران، وهو من سهو القلم

  إبراهيم بن الـسيد     السيد  ابن عمها  لىخرجت إحداهن إ  : وكانت له أخوات ثالث   
خـرى تزوجهـا    الدجيلي، واأل عبد الدايماظمك إلى الشيخ محمد عطيفة، والثانية 

 .)١( الشيخ سلمان آل نوح الكاظميةخطيب
 

                                                        
، عبـر أهـل الـسلوك،       ٣٥٠: ، خطيب الكاظمية  ٤/٤٨٥: الحقيبة:  من مصادر ترجمته   )١(

  .١/٤١٧:  نقباء البشر،السيد علي عطيفة/ن أعالم الكاظمية م ،١٣٨: النفحات القدسية
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بن علي الكربالئي  الشيخ  حسن-٣٤  
   ه١٣٢٢ -٠٠٠٠

الشيخ حسن بن علي بن محمد رضا بن محـسن، التـستري األصـل،                      
 .وأمه خزاعية .االصفهاني الحائري، الشهير بالكربالئي

مات أبوه وهو صبي، فكفلـه      . ، ونشأ بها على حب العلم             ولد في كربالء  
ن المعلم، أجلـسه بالمدرسـة      عبعض األجلة من أهل الحائر، حتى اذا استغنى         

المعروفة  بمدرسة أكبر خان بكربالء، فجد واجتهـد فـي االشـتغال، وقـرأ                
المقدمات على فضالئها وأعالمها، حتى فاق أقرانه ونظرائـه وشـركائه فـي             

  . الدرس
فاضلها، كالـسيد إسـماعيل     ء لطلب العلم، وقرأ على ا     ا     هاجر إلى سامر     

وحضر على المجدد الشيرازي مدة طويلـة،       . السيد محمد االصفهاني  الصدر، و 
وكـان  . وكتب تقريراته في الفقه واالصول، حتى صار يعد من افاضل علمائها          

  . يحضر بحث األسفار عند الشيخ محمد صادق الشيرازي
شـاه  (لما اتفقت المسألة الدخانية التي أعطى فيها السلطان ناصر الدين                 و

ة، ، ألف المترجم له رسالة باللغة الفارسـي         ه١٣٠٩االمتياز النكلترا سنة    ) إيران
بسط فيها القول، وشرح الواقعة من بدء صدورها إلى         ) عنوانها تاريخ الدخانية  (

  . ه١٣١٠منها سنة أن ارتفعت إلى استاذه الميرزا الشيرازي، فرغ 
الشيخ محمد رضا آل ياسين، حضر عليه الرسائل، والسيد         :         من تالمذته 

  .محمد مهدي بن السيد إسماعيل الصدر
      هاجر فيمن هاجر من كبار العلماء بعد وفاة الميرزا الشيرازي، بصحبة             

أحـد  السيد إسماعيل الصدر إلى كربالء، وبعد مدة انتقل إلى النجـف، وكـان              
  . المدرسين المرغوبين عند فضالء المشتغلين فيها
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صحبني ما يقرب من ثماني عشرة      : "        قال السيد حسن الصدر في ترجمته     
كان عالماً فاضالً دقيقاً محققاً نابعاً ذا ملكة قوية فـي اسـتنباط األحكـام               . سنة

وله فيه أبكـار    الشرعية، ماهراً  في العلوم العقلية، كامالً في علم أصول الفقه،            
  ". االفكار، هذا مع تقوى وورع وزهد وعبادة

        تمرض بداء السل فسافر إلى الكاظميـة للمعالجـة، وتهيـأت أسـباب             
 ،   ه١٣٢٢ ربيع األول سنة     ١٧معالجته فلم  ينفع، فتوفي بها عصر يوم الخميس          

لكاظمي ودفنه السيد حسن الصدر في الحجرة التي فيها قبر الشاعر الشيخ جابر ا           
ن الداخل إلى الصحن الكاظمي     وهي الحجرة الثالثة إلى يمي    ،  في الجدار الشمالي  

  .)٧٢رقم حجرة (، )١(الواقع في الزاوية الشرقية الشمالية ،الفرهاديةباب من 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
، ٤/٤٩٦: ، الحقيبـة  ٣٢٦-٢/٣٢٥: التكملـة ،  ٥/٢١٢: األعيـان : من مصادر ترجمته   )١(

  .٨٤: ، هدية الرازي٤٢٢-١/٤٢١: النقباء
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   السيد حسن بن السيد محسن أبو الورد الكاظمي-٣٥
   ه١٣٥٩ -١٣١٠

ـ               صائغ السيد حسن بن السيد محسن ال
  بـن الـسيد جـواد      بن السيد هاشم أبي الورد    ا

  .الحسيني، الكاظمي
 شهر  ١٦ليلة االثنين           ولد في الكاظمية    

 واهتم أبوه بتأديبـه،    ، )١(ه١٣١٠سنة  رمضان  
وكان دكان والده وبيتهم، من     . فبرع في األدب  

  . والشعر المعروفة  مجامع األدب ومجالس العلم   

 

 

 
داغي، وتعلم من الشيخ راضـي       شيخ عبد الرحمن القره   قرأ السيد حسن على ال    

 مهدي وراضي   االخوةخ  وكما درس على الشي   . بن الشيخ محمد آل الحاج كاظم     
وقد افتخر  . ويعتبر الشيخ مهدي المراياتي أهم أساتذته     . الخالصيومحمد صادق   

مرشدي وأبي  "السيد حسن  بمالزمته والتخرج به، والدراسة عليه، حيث قال انه            
  ". لروحانيا

الشيخ ضـياء الـدين الخالـصي،       :         وتتلمذ عليه عدة من األفاضل منهم     
 .والشيخ مرتضى الخالصي

أرسـله المرجـع    . كان السيد حسن فقيهاً أديباً ناثراً شاعراً ناقداً سـاخراً                 
 عنه، وذلـك   الديني السيد أبو الحسن االصفهاني إلى أبي صيدا في ديالى، وكيالً          

  .اسط القرن الهجري الماضيفي أو
مجلداً سجل فيه قصصه وحكاياته، ورسالة هزليـة انتقاديـة          : وترك آثارا منها  

، وتعود كتابة قصصها إلـى عـشرينيات القـرن المـيالدي            )المطرقة(اسمها  
                                                        

ومـا ورد فـي بعـض       .  كما أثبت ذلك أبوه، على نسخة من كتاب الصحيفة الـسجادية           )١(
  .، هو من سهو القلم١٣٠٩سنة المصادر ان والدته 
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 وكان يكتب في بعـض      .، يدعو فيها إلى اتحاد االمة     )االتحاد(الماضي، ورسالة   
  :ومن شعره قوله ). عريقعراقي(الصحف البغدادية بتوقيع 

 سئمت روحي الحياة فهـل لـي      
ــي ــة أيقنتنـ ــذكرت آيـ  فتـ
 

 ِمن سبيل إلى الممـات مهيـد       
 إنني في أخراي غيـر سـعيد      
 

  :وقوله
  لعذلهم يا سـعد لـست بـسامع       
ــذ مــسامعي   فمــا ذاك إال أن تلّ

 

  لقد عذولني في هواهـا واننـي       
  وان ترني مصغ إلى القول منهم     

 

وم الجمعة الحادي عشر من ربيع األول سنة توفي في الكاظمية عصر ي
  . ها، ودفن ب ه١٣٥٩

  :وممن رثاه الشاعر السيد علي جليل الوردي بقصيدة منها
  ورمى بالردى عميد األكـارم    
  وتعالى شجواً نـواح الفـواطم     
  ــد إلى جنة النعـيم الـدائم      
ــآتم ــيم الم ــا نق   ـــد وخلّفتن

 

  فّل سيف الزمان سيفاً  لهاشـم        
  ع سـكوب  بـدم ) أحمـد (فبكى  
ـ  ) أحمد(أأبا     رحلت إلى الخلـ
ـ  ) أحمد  (أأبا     رحلت إلى الخلـ

 

  :)١(وقال الشيخ كاظم آل نوح مؤرخا عام وفاته
ــا  ــي العلي ــة بن ــى بنازل   وده

  "حسن بن محسن قد قضى هيـا      "
 

ــه   ــّل فادحـ ــوم جـ   هللا يـ
  قــد صــوت النــاعي فأرخــه

 

بن جعفر بن هاشـم      )٢(        تزوج السيد حسن بالعلوية فاطمة بنت السيد أمين       
وخلّف السيدين أحمد ومحسن، وصاهره على بنته الكبرى الشيخ كـاظم           . الورد

وهـي زوجتـه    (آل نوح، وعلى األخرى ابن أخيه السيد محمد هاشـم الـورد             

                                                        
  .٣/٨٠١: ديوان الشيخ كاظم آل نوح )١(
 .مرت ترجمته )٢(



١٠١ ....................................................ل الجزء األو/  كواكب مشهد الكاظمين 

 هـو جـد     )١(والسيد المترجم . ، وعلى الصغرى السيد هاشم ربيع الورد      )األولى
  .والدة كاتب هذه السطور ألمها

  
 

 
  بخط المؤلف) رسالة االتحاد(صفحة غالف 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
، السيد  ٤٤١-٤٣٥: ، خطيب الكاظمية  ٢٦٨: أعالم العراق الحديث  :  من مصادر ترجمته   )٢(

: نقبـاء البـشر   ،  ٣/٢٧٤: معجم المؤلفين ،  ١٩-١٨: ، فضالء سيرته وأعماله /حسن الورد 
١/٤٣٠.  
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   السيد حسن بن السيد محمد بن السيد جعفر األعرجي-٣٦
  ه١٢٦٧ -٠٠٠٠

        السيد حسن بن السيد محمد بن السيد جعفر بن السيد راضي بن الـسيد              
 .حسن بن السيد مرتضى الحسيني األعرجي، الكاظمي

محمد بن السيد حسن بـن الـسيد        وأمه السيدة زينب بنت السيد صالح بن السيد         
  .مرتضى األعرجي

كان أعجوبـة   : "        قال أخوه السيد جعفر األعرجي النسابة في الدر المنثور        
  ".من أعاجيب الزمان، وأغلوطة من أغاليط الدوران

ـ       العالم الرباني، والمحقـق الـصمداني،      : "ووصفه في كتابه عبر أهل السلوك ب
  ".عديم المثيل والقرين

    تتلمذ على والده في الكاظمية، ثم هاجر إلى كـربالء، وحـضر علـى                  
  .أعالمها

  .كتاب منار العباد في شرح االرشاد، وحاشية على المدارك:         من آثاره
        يروي إجازة عن والده السيد محمد، وعن الميرزا محمد تقي النـوري،            

  .وعن الميرزا حسن الحائري
ـ    ، كما قال السيد جعفر األعرجي،         ه١٢٦٧توفي سنة            ي أي انه توفي ف
 سـنة  انـه تـوفي  : ولكن الشيخ راضي آل ياسين قـال       ).١٢٧٤ت  (حياة أبيه   
  .)١(ولعله من سهو القلم، ه ١٢٦٤

  . ودفن في إحدى حجر السادة األعرجية في صحن قريش
 السيد أبي جعفر عبد الرزاق، والسيد أبـي هاشـم         : والعقب فيه من رجلين هما    

  .عبد الكريم، وأمهما فاطمة بنت السيد إبراهيم بن السيد راضي األعرجي
  

                                                        
  .أوراق الشيخ راضي آل ياسين، الدر المنثور، عبر أهل السلوك:  من مصادر ترجمته)١(



١٠٣ ....................................................ل الجزء األو/  كواكب مشهد الكاظمين 

  بن السيد هادي الصدر   السيد حسن-٣٧
    ه١٣٥٤ -١٢٧٢

  

السيد حسن بن السيد هادي بـن الـسيد                 
محمد بـن   محمد علي بن السيد صالح بن السيد        

. إبراهيم شرف الدين الموسوي، الكـاظمي     السيد  
لدين إال انه اشتهر بالـصدر      وهو من آل شرف ا    

  .نسبة إلى عم والده السيد صدر الدين
 يـوم   عنـد زوال  المقدسة  الكاظمية  ولد ب         
   ، ونـشأ    ه١٢٧٢  شهر رمضان سنة   ٢٩الجمعة  

  

  

  
  .                 العلم أبيه نشأة سامية، وغذاه على

بيان والمعاني من الصرف والنحو وال –        قرأ األوليات وأخذ علوم األدب 
الشيخ باقر آل ياسين، والسيد باقر :  عن جماعة منهم-والبديع والمنطق واللغة

السيد حيدر، والشيخ محمد بن الحاج كاظم، والشيخ باقر السلماسي، وأتم سطوح 
  .الفقه واالصول في الكاظمية على والده وغيره

الم والحكمـة،   قرأ علمي الك  ،  ف    ه١٢٨٨هاجر إلى النجف األشرف سنة              
صول، على  والفقه واأل . نييگالبالگاعلى المولى باقر الشكي، والشيخ محمد تقي        

الميرزا الشيرازي، والميرزا حبيب اهللا الرشتي، وعلى الـشيخ محمـد حـسين             
ـ  علي الكاظمي، والمولى محمد االيرواني، والمولى     ، والـسيد مهـدي     يالخليل
  . حمد التبريزي، وغيرهمأ القزويني، والشيخ محمد الالهجي، واالخوند

اء ن قد ج  ا وك .بالميرزا الشيرازي خرج إلى سامراء والتحق     ،  ه١٢٩٧وفي سنة   
 سنة ونصف، ورجع إلـى النجـف، لـضيق    ىبق، و   ه١٢٩٢ليها قبل ذلك سنة     إ

ولما جاء الطاعون، الذي خص النجف، هاجر إلـى         . أسباب المعاش حينئذ فيها   
   .سامراء



١٠٤ ....................................................ل الجزء األو/  كواكب مشهد الكاظمين 

  منهـا سـنة  جخـر ،  ه١٣١٢ في شعبان سـنة  ازيه الشيرحتى إذا فجع باستاذ 
 ال على عزم االقامة،     -لكاظمينا-ه   وحل بلد  ،، مع جماعة من علمائها      ه١٣١٤

  . باإلقامة في بلد الكاظمينه السيد والدهبل على قصد الرجوع إلى النجف، فأمر
السيد محمـد هاشـم الخوانـساري،       :         يروي عن عدة من األعالم منهم     

  . الخليلي، والسيد مهدي القزويني، والشيخ محمد حسين الكاظميوالمولى علي
،   كتاب سبيل النجـاة :        له عشرات المؤلفات في مختلف فنون العلوم منها      

كتـاب  ، و كتاب مجالس المؤمنين في وفيات المعصومين     ، و كتاب نهاية الدراية  و
كتاب  و ذ العبادة، كتاب مفتاح السعادة ومال   ، و تأسيس الشيعة الكرام لعلوم اإلسالم    

  . ، وغيرها كثيربغية الوعاة في طبقات مشايخ االجازات، وتكملة أمل اآلمل
الشيخ آغا :  عنه خلق كثير منهموهو من مشايخ االجازات، ويروي        

والسيد صدر الدين الصدر، بزرك الطهراني، والسيد عبد الحسين شرف الدين، 
هاب الدين المرعشي النجفي، والسيد والسيد ش والشيخ محمد رضا االصفهاني،

  .     وغيرهموالميرزا محمد علي االردوبادي،محمد مرتضى الهندي، 
، وحمل إلى  ه١٣٥٤سنة  ربيع األول ١١في بغداد ليلة الخميس في         تو

الكاظمية بتشييع عظيم شارك فيه العلماء والعظماء وممثل الملك، والوزراء 
دفن مع والده في الحجرة الثالثة يمين الداخل إلى و. والنواب وسائر الطبقات

  ).٦٢حجرة رقم (، )١(الصحن الشريف من باب المراد
  :وأرخ عام وفاته ابن اخته الشيخ مرتضى آل ياسين بقوله

                                                        
 أوراق الـشيخ    ،٣٢٦-٥/٣٢٥: األعيـان ،  ٥٨-٥٦: أحسن األثـر  : من مصادر ترجمته   )١(

: ، مرآة الـشرق   ١٢٢-١/١١٤: التكملة،  ٣٦٢-١/٢٩٨: راضي آل ياسين، بغية الراغبين    
 معجـم   ،٢٥١-١/٢٤٩: معـارف الرجـال   ،  ١٣١-١٣٠: مصفى المقال ،  ٥٤٧-١/٥٢١

-١٤٧: النفحـات القدسـية   ،٣/٥٤ :، موسوعة أعالم العراق   ٨٠٣-٢/٨٠١: رجال الفكر 
 .٤٤٩-١/٤٤٥: نقباء البشر، ١٥٥

  غبت فـال قلـب خبـت نـاره           كال وال عـين عراهـا الوسـن       



١٠٥ ....................................................ل الجزء األو/  كواكب مشهد الكاظمين 

  :كما أرخه الشيخ جعفر نقدي بقوله

  :وقال الشيخ علي البازي مؤرخاً

 السيد إسماعيل الصدر  بنأبرق السيد صادق الهندي إلى السيد محمد مهديو
  : معزيا

  :، بعد ذكر أبيه)١(قال الشيخ محمد السماوي في ارجوزته صدى الفؤاد

  

بقصيدة بلغت عدة أبياتها  ،)٢(وممن رثاه خطيب الكاظمية الشيخ كاظم آل نوح
   :، مطلعهابيتاً) ٣٥(

                                                        
 .٦٦:  صدى الفؤاد)١(

 .٧١٦-٣/٧١٤: يراجع ديوان الشيخ كاظم آل نوح )٢(

  قد فارقت روحـي هـذا البـدن       
  وهـي لعمــر اهللا نعــم الــسكن 
  ترمق عليـاك عيـون الـزمن      

ـ   "أرخ     "ي الحـسن  لقد غاب الزك
 

  فليت إذ فارقـت هـذا الحمـى       
  ســكنت دار الخلــد فاهنــأ بهــا
  إن غبت عن عيني فقد أصـبحت      
  غبت ومذ غبـت نعـاك الهـدى      

 

ــر   ــيلم الحب ــرزء الع   ل
ــر  ــشيعة الغ ــوث ال   وغ
ــصدر  ــسن ال ــد الح   "لفق

 

  بكى ديـن الهـدى شـجوا       
ــدنيا  ــدين وال ــاث ال   غي

ــأرخ  ــشرع "ف ــزن ال   ح
 

 عجت لها بالنوح أعـالم الـزمن      
"بل افتقاد العلم في الصدر الحسن     "  

 

 لقــد نكبنــا اليــوم فــي فاجعــة 
مـن تاريخـه     " الفرد"تبكي افتقاد     

 

  لديـن في فقـدههـد بنـاء ا
  فالحـجة المهـدي من بعـده

 

  ال تشمت األعداء في فقد من 
  وال تخـف شيـعتـه بعـده

 

  خَلقاً وخُلقـاً ومقــاالً ولـسـن      
  ومحــق الــضـالل والجهالـــه

  "ارغـد الحـسن  "فقيل في التاريخ   
 

  زة الحـسـن  وكابنه شيخ اإلجـا    
  هالــه  قد الح في العلم كبـدر      

  ونشر المصـنفات فـي الـزمن     
 



١٠٦ ....................................................ل الجزء األو/  كواكب مشهد الكاظمين 

  
  

  
  

  انموذج من خط السيد حسن الصدر
  
  
  
  
  
  
  
  

  صك سمع الدهر بـالنعي علـن      
  الحسن الهادي العلـيم المـؤتمن     

  
   ؟ "أقضى الصدر حـسن   "أرخوه  

 

   وقـد  يا لخطب قد دهى عـصراً      
  راح ينعــى شــيخ فهــر عزهــا

  :والبيت األخير هو 
ــل ــي دهــشة النعــي فق   وعرتن
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   الحاج حسين بن الحاج حسن البغدادي-٣٨
   ه١٢٨٥ -١١٨٥حدود

  .الجرجفجيب ، الملقب        الحاج حسين بن الحاج حسن البغدادي
 وهو الذي شيد على نفقته سقفاً للدكّة تجار عصره المشاهير،         من
 ت، وتم ه١٢٨٤وقد بدأ العمل بها سنة . في المشهد الكاظمي) القبلية(الجنوبية 

ويقال ان مجموع . عموداً من الخشب) ١٤(وقد قام السقف على .  ه١٢٨٥سنة 
وأرخ الشيخ جابر ). مائتي ألف بيشلك تركي(نفقة العمل بلغ ثمانية آالف ليرة 

  :ي بدء العمل بقصيدة جاء فيهاالكاظم
  طور موسى هذا وفيـه تجلـى      
ــا ــالنيرين مقام ــسامى ب ــد ت   ق

  "حـسين "وبفضل من الحـسين     
  موئل المـأثرات خـدن معـالٍ      
  :ويقول فـي ختامهـا مؤرخـا      
ــيمن أرخ ــد المه ــل وبالواح   ق

 

ــا    للعيــون النــور القــديم عيان
  دونـه النيــران فــضالً وشــانا 
ــا ــا بجــوده األركان   شــاد منه

  في العلـى لهـا أخـدانا      لم نجد   
  
  "قد أرانا الحسين خلـداً عيانـا      "

 

  :وأرخ ذلك في قصيدة أخرى منها
  طــال ذا االيــوان كيوانــاً كمــا

ـ "قام في إتمامـه النـدب          محمـ
  حسبه فضالً ومجـداً طـال بـل       
  :ويقــول فــي ختامهــا مؤرخــاً
  وانتفى أقـصى العنـا إذ أرخـوا       

 

  من جنـان الخلـد فـاق الغرفـا         
  ذو الوفـا  " نالحسي"الزاكي  " ـمد

ــى   ــا وكف ــسبه رب البراي    ح
  
  "شابه العـرشَ صـفاءاً بالـصفا      "

 
  

  :كما أرخ الشيخ جابر انتهاء العمل بهذه المقطعة
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  هذا بناء قـد سـما هـام الـسما         
ــا  ــنا نورهم ــن س ــرين م بني  
  هما الجـوادان اللـذان قـد بـدا     
  من األلى بهـم بـرى اهللا المـال        

ـ "سمكه إذ بـذل     " علي"شاد     الـ
  :امها مؤرخاويقول في خت

  ومذ سـما والـشجو ذاب قلبـه       
 

ــا  ــاله ِعظم ــا ع   وطــال أعاله
  قد أشرق الـدهر وكـان مظلمـا       
  لدى الوجود كـل جـود منهمـا       
  واألرض قامت واسـتقامت بهمـا     

  ماالً عند ذي العرش نمـا     " حسين
  

  )١("عرش به العرش سمى   "أرخته  
 

، ولكن         وكان ينوي القيام بتشييد الصحن الكاظمي من ماله الخاص
  .األجل لم يمهله

وقد وفق اهللا من بعده فرهاد ميرزا القاجاري لهذا العمل العظيم، واشرف على 
  .التعمير األخوان الصالحان الحاج مهدي والحاج عبد الهادي االستراباديان

عاماً، فراراً من مظالم ) ١٤(، وسكنها  ه١٢٣٨        سافر إلى سوريا سنة 
   .ضرائبه المجحفة على التجاروالي بغداد داود باشا، و

 ودفن في المشهد الكاظمي، ، عن عمر تجاوز المائة، ه١٢٨٥سنة توفي         
 .)٢( وكان عقيماً لم يعقب. يمين الداخل إلى الرواق القبلي،في االيوان الذي شيده

  
  
  
  

                                                        
ن تصحيحه ألن التاريخ يعتمد عليه، مع التذكير بحذف قيمة حرف خطأ ال يمك) سمى(و )١(

  .من التاريخ) ٣(الجيم 
 و  ٢٨٣:، ديوان الشيخ جابر الكاظمي    ١٠٦: تاريخ المشهد الكاظمي  : من مصادر ترجمته   )٢(

 .٣٢٠-٣١٩ و ٣٠٦



١٠٩ ....................................................ل الجزء األو/  كواكب مشهد الكاظمين 

   السيد حسين بن السيد عبد الكريم الجزائري-٣٩
  ه١٢٦٠ حدود -٠٠٠٠

سين بن السيد عبد الكريم بن السيد محمد جواد بن السيد عبد اهللا         السيد ح
 .ابن نور الدين الجزائري التستري الموسوي

كان عالماً جليالً ورعاً تقياً، مرجعاً : "        قال الشيخ الطهراني في ترجمته
 تنسب له موجهاً عند الخاصة والعامة،. بهالألمور بتستر، وإماماً للجمعة 

        ". كرامات

  .رسالته العملية، وواجبات الصالة:         له آثار منها
ب د جعفر بن سيف الدين االسترابادى، الملقّـب                 قال الشيخ علي بن محم    

ولي طريق أعلى عـن  : "، عند تعداد مشايخه)١(، في إحدى إجازاته  )سيف الدين (
حسين بن السيد عبد    ، عن الثقة الفقيه المعمر، السيد       شيخي المرتضى األنصاري  

عمـت اهللا  د نالكريم بن السيد جواد بن السيد عبد اهللا بن السيد نور الدين بن السي         
رنـي بـه    د حسين المذكور على ما أخب     والسي. الجزائري، عن جده السيد جواد    

د نـور الـدين      أكبر بن الـسي    السيد محمد علي بن السيد عبد اهللا بن السيد علي         
علماء العباد الزهـاد، الـساعين فـي تـرويج الـدين        المذكور، كان من أجلّة ال    

  ". والمساجد والجماعات
        وكتب حفيده السيد أحمد المدعو بالسيد آقا، ابن السيد حسين بـن الـسيد     

، كتاب الفوز العظيم في ترجمة جـده        )صاحب الترجمة (محمد بن السيد حسين     
  . السيد حسين

 بلدة الكاظمين، ودفـن فـي الدكّـة         ، في   ه ١٢٦٠        توفي في حدود سنة     
) سيف الـدين  (الخامسة، خلف الرواق في اإليوان الشرقي، كما نقل الشيخ علي           

  .المذكور آنفاً
                                                        

  .www.hawzah.net/Per/Magazine :  شورة على الموقع االلكتروني من)١(

http://www.hawzah.net/Per/Magazine
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وقبـل  ،  ه١٢٤٦توفي في الكاظمية بعد طاعون سـنة        : "وقال الشيخ آغا بزرك   
 ودفن في الرواق الكاظمي الشريف، قريبـا مـن قبـر الـشيخ              ،  ه١٢٦٤سنة  
  . )١("المفيد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                        
 .٤/١٨: ، معجم المؤلفين٣٩٩- ١/٣٩٨: الكرام البررة:  من مصادر ترجمته)١(
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  بن عبد الكريم الرشتي   الشيخ حسين-٤٠
  ه١٣٤٨ -١٢٩٥

 

 الشيخ حسين بن عبد الكـريم الرشـتي                
 .النجفي، الكاظمي

،   ه١٢٩٥        ولد في رشت حـدود سـنة        
. وقرأ مقدماته العلمية والمبادئ األوليـة فيهـا       

، وأقـام فـي النجـف       هاجر شاباً إلى العراق   و
   .دينة العلم والفقهاءاألشرف، م

   أبـرز  حضر في النجف األشرف على            

 

كالسيد محمد كاظم اليزدي، والشيخ محمد كاظم الخراساني، العصر علماء 
وقد جد واجتهد في االشتغال وغيرهما من كبار المدرسين وأفاضل المحققين، 
         .حتى حاز مرتبة سامية، واشتغل بالتدريس والبحث

في العاشر من شهر ذي الحجة غادر النجف متوجهاً إلى الكاظمية         
على أن يشغل منصب  ،، وقيل كانت هجرته إلى الكاظمية ه١٣٣٩سنة الحرام 
بطلب خاص من الشيخ مهدي الخالصي، لما اجتمعت عليه الكثير من  ،التدريس

واحتاج إلى مدرسين في مدرسته الطلبة، وأصبحت حوزته العلمية واسعة، 
 من المرموقين - المترجم له-وصار الشيخ . لجديدة التي أنشأها في الكاظميةا

. في العلم والتقى والقداسة، إضافة إلى حسن سيرته وصفاء سريرته وورعه
  .وكان الشيخ الخالصي يرشد الناس إليه، ويثق بقوله، ويعتمد عليه

عن العراق وأصبح مدار التدريس عليه في المدرسة بعد إبعاد الشيخ الخالصي 
السيد علي : جملة من أهل الفضل منهموحضر عليه . من قبل الحكومة المحتلة

نقي الحيدري، والسيد محمد مهدي الموسوي الكاظمي، والسيد عبد اللطيف 
  ). نزيل الكاظمين(الوردي، والشيخ محمد التبريزي الهريسي 
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في الصحن  في سنيه األخيرة إماماً للجماعة، - المترجم له–        صار 
الكاظمي الشريف، يقيم الصلوات إلى يسار الداخل إلى الصحن من باب القبلة، 

وقد أدركت تلميذه السيد محمد مهدي الموسوي الكاظمي . مقابل غرفة الكليدار
  . يصلي في مكانه هذا، بعد وفاته

هو فخر العلماء، : "        قال الشيخ الكاظمي في أحسن األثر في ترجمته
  ". يل الفقهاء، منبع الورع والزهادة، كثير الطاعة والعبادةوتاج أكل

السيد محمد مهدي الموسوي الكاظمي في أحسن الوديعة تلميذه         وترجمه 
أحد األئمة المجتهدين، وأعالم المسلمين، وهداة المؤمنين، الجامع بين : "فقال

مام جليل، وعالم إ. الفقه واالصول، والكالم والحديث، والورع والتقوى والدين
غالب أوقاته الذكر والتشاغل بالعلم والفكر، غالب ليله . عديم المثيل، زاهد عابد

وبالجملة فهو من . كثير البكاء في جوف الليل، وسريع الدمعة. التهجد والتالوة
كبار علماء العراق باالتفاق، وفرد الزمان، ونادرة األوان، والفائق على األماثل 

  :وقد قال فيه". ين الفواضل والفضائل، ففاق األوائل واألواخرواألقران، جمع ب
  منه استفدنا برهة مـن الـزمن      
  فهو لعمري ذا اإلمام المـؤتمن     
  عاشرته سـرا جهـارا وعلـن      

 

  هذا هو الشيخ الفقيه الممـتحن      
  أهل النهى قد أذعنـوا بفـضله      
  قد فاق أبناء الزمان ذي الفطن     

 

وهو كتاب كبير استداللي، وحاشية على ، خالصة الفقه:         له آثار منها
   . الكفاية، وحواشي فتوائية على كثير من الرسائل العملية، إلى غير ذلك

يوم السبت الثالث من قبل الزوال بنصف ساعة من         توفي في الكاظمية 
، ودفن في الحجرة الرابعة يسار الداخل إلى  ه١٣٤٨ذي الحجة الحرام سنة 
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فيما  -ها  التي دفن ب)٣٤رقم  (وهي الحجرة. باب القبلةالصحن الكاظمي من 
   .)١(السيد محمد مهدي الموسوي الكاظمي  ووصيه ووليه على ولديه، تلميذه-بعد

وكان والده، الشيخ عبد الكريم الرشتي، عالمة فهامة، جامعاً بارعاً، وفقيهاً 
ي في رشت سنة كامالً، وزاهداً عابداً، كما نقل السيد في أحسن الوديعة، وتوف

  . ه١٣٢٥
  : قال،)بل الصدى(وأرخ وفاته الدكتور حسين علي محفوظ في 

  العالم الرشـتي ذي الفـضائل     
  ليس له في الفضل من مثيـل      

  ")٢(حظى بجنة الفردوس  "أرخ  
 

  وكالحسين بن الكريم الكامـل     
ــل  ــم الجلي ــد المعظ   األوح
  حتى مضى فذّا زكي الغرس    

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
 معـارف   ،١٤٢-٢/١٣٨ :احسن الوديعـة  ،  ٨٣-٧٨: أحسن األثر :  مصادر ترجمته   من )١(

، ١٦٧-١٦٦: النفحـات القدسـية  ، ٢/٥٩٧: ، معجم رجال الفكـر  ٣١٤-٣/٣١٣: الرجال
  .٥٩٩-٢/٥٩٨: نقباء

  .وجملة التاريخ بحاجة إلى إصالح  )٢(
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  يد عبد اهللا شبر   السيد حسين بن الس-٤١
  ه١٢٩٢ -١٢٠٥حدود 

 .        السيد حسين بن السيد عبد اهللا بن السيد محمد رضا شبر، الكاظمي

ثم دعته مجريات .         ولد في الكاظمية، ونشأ بها، وحصل على علمائها
فهبط لكنهور، ثم غادرها إلى كانبور، . إلى البالد الهندية لهاالدهر ألن يشد رح

ه أهلها بكل حفاوة وجاللة، واستقامت أموره فيها، وأصبح عالماً يرجع فاستقبل
وقضى هناك شطراً كبيراً من عمره، ثم عاد . إليه، وإماماً يعتمد المؤمنون عليه

وله .فأحيى مجد الشبريين، ومثّل للناس عظمة أبيه وجده. إلى وطنه الكاظمية
، وكتاباً )١(السيد عبد اهللاتتمة شرح نهج البالغة لوالده : بعض المصنفات منها

، وكتاب فقهي باللغة الهندية، وآخر في الطب أنبأ عن )فارسي(في األخالق 
  .طول باعه، واقتداره في الطب

وصفه شريكه في الدرس، السيد محمد بن معصوم القطيفي، عند تعداد         
، زبدة فاضلومنهم العالم العامل، والمحقق ال: "تالمذة السيد عبد اهللا شبر، فقال

قرأ فقد .  حسينأهل التحقيق، وقدوة أرباب التدقيق، األمين المؤتمن، سيدنا السيد
وكان على غاية من الصالح ". "على أبيه جملة من الزمان، وبرهة من األوان

  ".والتقوى، ومكارم االخالق والورع والعبادة
امل، جامع سيدنا وموالنا، العالم العامل، والفاضل الك: وقال في مكان آخر

  ".شتات المكارم، ونتيجة األجالء األعاظم، المنزه عن كل شين ومين
فتى يفتخر به الفخر غداة المفخر، : "        قال السيد محمد علي في اليتيمة

تغرب إلى بالد الهند، لجور الدهر عليه، ومكث بها مدة مديدة، وسنيناً عديدة، 
مرافعات والملمات والمهمات مباحثاً مدرساً، مرجعاً في الخصومات وال

                                                        
قالً عـن أعيـان     ن ( شرح نهج البالغة لوالده     أخيه السيد حسن، ان له تتمة       مر في ترجمة   )١(

  ).الشيعة
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وله المساعي الكليات في الخيرات، التي . والمشكالت وحوائج ذوي الحاجات
ولقد سمعت من لسانه انه . شمل عمومها بعض النجف، وهو بهاتيك الغرف

قضى مدة خمسة وأربعين سنة فيها وهو ال يعلم أيوماً قضى أم شهراً، من 
كان سيداً . ت والقربات، وقد اغتدى بهااشتغال فكره بأمور أهليها، وبالطاعا

سنداً، إماماً هماماً مقداماً، عيلماً علماً، تخضع الملوك لرفعة قدره، وتذعن 
  ".ولقد جمع بين علم األديان واألبدان في ذاته. األشراف بمزيد فخره

عالم فاضل، من : "ترجمه الشيخ اغا بزرك في الكرام البررة فقالو        
  ."بيهأفاضل أوالد أ

، ودفن عند أبيه فـي الـرواق القبلـي            ه١٢٩٢         توفي في الكاظمية سنة   
وأعقب من ولده السيد علي، الذي مات في حياة أبيـه،           ). ع(لإلمامين الكاظمين   

  ).٣/٥٢(وله ترجمة في الكرام البررة . في النجف األشرف ودفن بها
 بعد رجوعه من الهند في      وقد رأيته : "قال السيد جعفر األعرجي في البلد االمين      

  .)١("، وقد أناف على التسعين)ع(مشهد الكاظم 
 ومنه يتبين أنه أكبر ولد أبيه، إذ أن والدة السيد عبد اهللا شبر كانت سـنة               : أقول

  . ه١١٨٨
  
  
  
  
  

                                                        
أوراق الشيخ راضي آل ياسين، ترجمة السيد       ،  ٦/٣٥: أعيان الشيعة :  من مصادر ترجمته   )١(

: ، اليتيمـة ١٦٨: ، النفحـات القدسـية  ١/٤٠٠: الكرام البـررة ، ٣٨ و   ٣٣: عبد اهللا شبر  
٢/١٧٢.  
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   علي األحمر خ حسين بن الشيخيش ال-٤٢
  ه١٣١٣ -١٢٤٥نحو 

  .علي األحمر، الكاظميالشيخ ن بن ي حسخيش        ال

، ينتمي إلى األسرة الخالصيةهو و،  ه١٢٤٥سنة         ولد في الكاظمية نحو 
بيت الشيخ عزيز ماعيل الخالصي، وهو الفخذ الذي يصل من فخذ الشيخ إس

  .الخالصي) الشيخ علي(بجدهم األعلى 
كان من الفضالء المعترف لهم بحسن : "        قال الشيخ راضي آل ياسين

لمباحث االصولية والفقهية ببراعة ترفعه إلى صفوف التحصيل، واستحضار ا
وكان بارعاً في تدريس الفصول . والتزم درس الشيخ األكبر آل ياسين. العلماء

في علم االصول، حتى قيل عنه انه كان يستحضرها كلها عن ظهر قلب، وهذا 
ولكنه عاش مجهول القدر بين . وحده فضل عظيم، له قيمته العلمية التي ال تنكر
وكانت لهذه األحوال أثرها في . الناس، ولذلك لم يتفق له ما يناسب فضيلته

نفسه، فلم يكن من أولئك الذين ينظرون إلى المجتمع نظر الرضا والغبطة 
وكان سيء الظن بما يتعاطاه الناس بعضهم مع بعض من مجامالت . والقبول

وربما . ساليبومداراة، وال ينزل عن شموخه أو عن ورعه إلى استعمال هذه األ
كان هذا هو سبب فشله في الحياة، وسبب ما مني به من شدة الفقر، وضيق 

  ". الحال
        له إلمام جيد في الطب، ولكنه كان يتورع عن مباشرة المرضى، ومع 

وممن درس عليه الطب السيد . ذلك كان مرجعاً مهماً في تدريس الكتب الطبية
  ).          دفين سامراء(كاظمي حسين بن السيد رضا علي الهندي ال

وممن حضر عليه في علوم الشريعة السيد علي بن السيد رضا العاملي 
الكاظمي، وكان يحضر عليه في داره، ثم يلقي على تالمذته ما تلقاه من استاذه، 

  . وطالما يكون االستاذ نفسه حاضرا
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ن الـداخل  ة يمي الحجرة الثالث ، ودفن في      ه١٣١٣توفي في الكاظمية سنة             
 وهي الحجرة نفسها التي دفـن فيهـا         ،باب الفرهادية إلى الصحن الكاظمي من     

 .)١(الشيخ جابر الكاظمي، والتي دفن فيها فيما بعـد الـشيخ حـسن الكربالئـي        
  ).، وفق الترقيم الجديد٧٢حجرة رقم (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .أوراق الشيخ راضي آل ياسين:  من مصادر الترجمة)١(
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   الشيخ حسين بن الشيخ علي الخالصي-٤٣
   ه١٢٢٠ -٠٠٠٠    

الشيخ حسين بن الشيخ علي بن المال إسماعيل بن المال عبد اهللا الخالصي،         
 .الكاظمي

كان من تالمذة المحقق المقدس السيد : "        قال السيد حسن في التكملة
محسن الكاظمي، وقد رأيت بخطه جملة من تصانيف أستاذه فقهاً وأصوالً، 

 ". اروكان من العلماء األبرار والفقهاء األخي

  ". كان عالماً تقياً نقياً: "        وصفه الشيخ راضي آل ياسين فقال
كان من . من علماء عصره: " في الكرام البررة اغا بزرك        وقال الشيخ

مراجع األمور في الكاظمية، ومن القائمين هناك بالوظائف الشرعية، ومن 
  ". المعاصرين للشيخ حسين محفوظ العاملي

ودفن في الرواق الشرقي يمين الداخل ،  ه١٢٢٠في الكاظمية سنة ي         توف
 . )١(إليه من الباب الرئيس

ابن  (        وهو أبو أسرة من العلماء بالكاظمية يعرفون بآل الشيخ عزيز
وله أوالد من أهل العلم منهم .  من العلماءوكان الشيخ عزيز أيضاً. )المترجم له

وللشيخ محمد علي عدة أوالد منهم الشيخ . الشيخ محمد علي والشيخ حسين
  . عباس والشيخ أسد اهللا

وأما الشيخ حسين بن الشيخ عزيز فكان له ثالثة أوالد وهم الشيخ راضي 
  .والشيخ مهدي والشيخ محمد صادق

                                                        
يـوم  (إسماعيل بن الشيخ عبد المحسن بن الشيخ عبـاس الخالـصي             بذلك الشيخ     حدثني )١(

أوراق الشيخ راضي آل ياسـين،      : ومن مصادر ترجمته  ). ١٤٢٧ ذي الحجة    ١٢الثالثاء  
، النفحـات  ٣/٩٠:  الكاظمين-، موسوعة العتبات   ١/٤٠٣:، الكرام البررة  ٢/٤٨٨: التكملة
  .١٦٦: القدسية
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   القطيفيالخنيزي  الشيخ حسين بن علي-٤٤
   ه١٣٤٤ -١٣٢٤

مهدي بن كاظم بن بن حسن بن ) أبي الحسن(حسين بن علي          الشيخ
  . القطيفي،عبد اهللا بن مهدي الخنيزي علي بن
بتوجيه من والده ابتدأ الدراسة ، و ه١٣٢٤ولد في النجف األشرف سنة         

نقطع عنها ه ا لكن من عمره، وهو في الخامسة عشرة، ه١٣٣٩  سنةالدينية في
  .  المرض الذي الزمه حتى وفاتهبسبب ، ه١٣٤٣ سنة في

                                           .)١(المقدسة ودفن في الكاظمية ،مر قصير عنع ، ه١٣٤٤ في سنة        تو
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   الشيخ حسين بن الشيخ علي الكركي-٤٥
    ه١٢٩٩ -١٢٤٠حدود 

 مـن   .علي الكركي الجبعي العاملي، الكـاظمي     الشيخ          الشيخ حسين بن    
  . ه٩٤٠ عبد العالي، الشهير بالمحقق الكركي المتوفى سنة ساللة الشيخ علي بن

، وقرأ في مدرسة الفقيه الـشيخ         ه١٢٤٠ حدود سنة     في جبل عامل           ولد
ـ            درس فـي النجـف     عبد اهللا نعمة العاملي، ثم هاجر إلى العراق لطلب العلم، ف

األشرف على الشيخ محسن خنفر، وعلى الشيخ مرتضى االنصاري، وصار من           
ان كـان جـدك المحقـق       : وقد قال له مرة في مجلس درسـه       . ضل تالمذته أفا

وبعد وفاة الشيخ االنصاري جـاور     . الكركي األول، فأنت المحقق الكركي الثاني     
  . بلد الكاظمين، وحضر عند الشيخ محمد حسن آل ياسين

، ولما بلغ طهران في     )عليه السالم (        سافر إلى ايران وزار اإلمام الرضا       
 لإلقامـة   - ممن كانوا زاملوه في النجف     -ق العودة، التمسه بعض علمائها      طري

ثم انتقل إلى تبريز، فمكث سنة فيها، ثم رجـع إلـى دار       . فيها، فبقي أربع سنين   
  .هجرته الكاظمية، ولم يصب من سفره هذا شيئا

كان عالماً فاضالً، بل فحالً مـن فحـول         : " قال الشيخ راضي آل ياسين           
 محققاً مدققاً، كما كان أديباً شاعراً، وكاتباً بارعاً أيـضاً، وأضـاف إلـى               العلم،

راجح العلم صالح العمل، فاشتهر بكل جميل جليل، وطلبه شيعة الشام مرجعـاً             
  ".لهم فلم يلب طلبهم

الـشيخ  : "        ذكره الشيخ علي السبيتي العاملي في بعض مجاميعـه فقـال          
قرأ علي ألفية ابن مالك، والمطـول       . عالم بارع حسين الكركي العاملي الجبعي،     

  .وكانت قراءته عليه في جبل عامل". في البيان
من الشيوخ الكبار أهل السبق والفضل، ال       : "        وقال صاحب جواهر الحكم   
  ".كان كاتباً أديباً بارعاً منشئاً، تقياً زاهداً. يجارى وال يبارى في حلبة الفضائل
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  .         الطهارة لم يتمله كتاب في        
        ترجمه الشيخ في الكرام البررة مرتين مرة بعنوان الشيخ حسين الكركي 

لى ، ولعله لم يلتفت إ)٤٠٦ص(ن الجبعي واخرى بعنوان حسي،)٣٦٩ص(
  .اتحادهما
  :مينومن شعره يمدح صديقه السيد كاظم األ        

  وأشرف الناس من بدو ومن حـضرِ      
  وطريمن شأني وال    ما الجهل بالحب    

  حتى أرى العين تهديني إلـى األثـرِ       
  حتى يطـابق بـين الخُبـر والخَبـرِ      
  بهـا تحـك منــاط األنجـم الزهــرِ   
  جاذبت أردانها األشراف من مـضرِ     

 

  يا سيد الصيد وابن السادة الغـررِ       
  اصفيتك الحـب ال غـرا بموقعـه      
  أكر بالطرف فيمـا اسـتريب بـه       
  وأوقف القلب عن ورد وعن صدر     

  يتـك تبـدي للعـال هممـاً       ومذ رأ 
  حتى بلغت مـن العليـاء مرتبـة       

 

 ودفن في أحدى حجر الصحن الشريف.  ه١٢٩٩الكاظمية سنة توفي ب        
هو من أوائل من دفن فيه بعد و ،)، وفق الترقيم الحديث٥١حجرة رقم (الشرقية 

توفي في : " وقال السيد في األعيان. ه١٣٠١تعميره الجديد، الذي اكتمل سنة 
والصحيح ما ذكر . ولعله من سهو القلم"!! لنجف في المائة الثانية عشرةا

  . )١(أوالً
واآلخر بقى في الكاظمية، وهو الشيخ عباس        د أدباء سكن أحدهم تبريز،    الوأوله  

  .)ستأتي ترجمته (الكركي
  

  
   

                                                        
: التكملـة أوراق الشيخ راضي آل ياسين، ، ١٣٨-٦/١٣٧: األعيان: من مصادر ترجمته )١(

، ٤٠٦ و   ٣٧٠-١/٣٦٩: ، الكـرام البـررة    ٤٧-٣/٤١: ، شعراء كاظميون  ١٤٥-١/١٤٤
  .٣/١٠٧٢: معجم رجال الفكر
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   العاملي  الشيخ حسين بن الشيخ علي محفوظ-٤٦
   ه١٢٦٢ -١١٧١

  . شيخ علي محفوظ العاملي، الكاظميالشيخ حسين بن ال        
، هاجر إلى العراق وكان في سن الثانية  ه١١٧١ولد في الهرمل سنة         

عشرة من عمره، وقالوا ان سبب هجرته، انه كان راكباً على فرس له، وهو 
يحمل شيئاً من األسلحة، فوقف على عين ماء ليورد فرسه، فلقيه رجل فسأله 

فالمه الرجل كثيراً، وقال . بن الشيخ علي من آل محفوظأنا ا: عن نسبه، فقال
فتأثر الشيخ بذلك . له ليس هذا من شأنك بل شأنك طلب العلم كآبائك وأجدادك

  . لحينه، وعزم على السفر إلى العراق لالشتغال
        ذكره السيد محمد ابن معصوم عند تعداد تالمذة السيد عبد اهللا شبر، 

لعامل، والفقيه الكامل، أفضل أهل زمانه على االطالق، ومنهم العالم ا: "قال
  ". ومن لوال تقاه لما كان في ذا الزمان التقى، التقي النقي والمولى الصفي

  ".سلمان زمانه، وأبي ذر أوانه: "        ووصفه الشيخ مرتضى اإلنصاري بـ
ضل ونحمدك يا من تف: "        وقال السيد محمد علي في اليتيمة عند ذكره

علينا بمن قد كان بعين عناية باريه ملحوظ، حسين الملقب بمحفوظ، وهو من 
المشار إليه عما قريب في الورع ] السلماسي[كان كزين العابدين . أرحامنا

والتقوى، وكان عالماً عامالً، براً تقياً، هماماً مقداماً، مأوى القصاد والوفّاد 
 مسموع الكلمة، نافذ القول، ماضي والوراد، من كل بالد، ومقلداً مجتهداً،

الحكم، مطاع األمر والنهي، ذو حول وصول، ورشد وسداد، وغرس بافئدة 
وكان مصلياً بالناس جماعة، مواظباً على الطاعة، سالكاً في . العباد من العباد
  ".جادة العلم والحلم

على والظاهر ان عمدة اشتغاله كان : "قال السيد الصدر في التكملة        و
وحدثني جماعة من الشيوخ عن . السيد المحقق السيد محسن المقدس الكاظمي
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فضله وزهده واجتهاده، حتى كانوا يقولون ان من حسنات هذا العصر 
وكان صهر جدنا السيد . الشيخ حسين نجف، والشيخ حسين محفوظ: الحسينين

  . "بنته العلوية رحمة عمة والدياصالح، زوجه 
] السيد عبد اهللا شبر[ولما توفي استاذه : "خ راضي آل ياسين        وقال الشي

، كان هو ممن تناول حصة كبيرة من الشهرة في العلم والفضل،  ه١٢٤٢سنة 
والتقوى والصالح والزهد، فوثقت به القلوب، وتعلقت به اآلمال، وقلّده ناس، 

ئاً من ويقولون انه كان ال يقبل شي. وحصل على رئاسة ومرجعية في الكاظمية
ولقبه أهل قرية بلد بالشيخ حسين الناشف، لكرامة اتفقت ". "وجوه البر والحقوق

له عندهم، بحيث غرقت األرض التي وقف عليها في شاطئ دجلة، وبقي هو 
على سطح الماء، وذلك لما خرج الشيخ من الكاظمية خوف الطاعون والغرق 

 ريب انه كان من العلماء وال. ، وأقام في بلد، ريثما امنت البالد ه١٢٤٦سنة 
  ".الربانيين، والعظماء الروحانيين

  :)١(        قال حفيده الدكتور حسين علي محفوظ في ارجوزة النسب

                                                        
  .٦:  بيضة البلد في نسب بني أسد)١(

  وعابد الـدهر الفقيـه المـؤتمن      
ــال ــرة الرج ــوى ومــن خي   تق
ــدا ــاً تعب ــسنين عاكف   قــضى ال
  وهــو أبــو ذر التقــى إن عــدا
ــه  ــه عالم ــى مقام ــي عل   وه

  معمـورا مشهد موسى الكـاظم ال    
ــال  ــين الم ــة ب ــة معروف   منقب
ــه  ــه المعون ــن خالف ــه م   أتت
  إذا ثنــى زاويــة الــسجاده  

 

  ثم ابنه الحـسين زاهـد الـزمن        
ــدال   ــاظم األب ــن أع ــد م   يع
  كان إمامـاً فـي العلـوم أوحـدا     
  وكــان ســلمان الزمــان زهــدا
  كــم نــسبوا إليــه مــن كرامــه

ــالوا ــزورا: قـ   إذا أراد أن يـ
ــال  ــه ودخـ ــت أبوابـ   تفتحـ

ـ        ى المؤونـه  وإن هو احتـاج إل
ــراده  ــه م ــن أرزاق ــال م   ون
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وقد أرخ سنة وفاته    .    ه١٢٦٢        توفي في الكاظمية في جمادى االولى سنة        
، وهو من سـهو       ه١٢٣٩، على انها سنة     )١(الشيخ محمد السماوي في ارجوزته    

  :القلم

الشيخ محمد، والشيخ علي، والشيخ كاظم، والشيخ : والدأ خمسة )٢(وأعقب
  . ، ولده األكبر الشيخ محمد والذي قام مقامه، وصلّى بمحرابه.موسى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                        
  .٦٤:  صدى الفؤاد)١(
تـاريخ آل محفـوظ،     ،  ١٤٦-١/١٤٥ :، التكملـة  ٦/١٢٤: األعيان:  من مصادر ترجمته   )٢(

: ، موسـوعة العتبـات    ٤٠٨-١/٤٠٦: ، الكـرام البـررة    ٣٥: ترجمة السيد عبد اهللا شبر    
    .٢/١٤٥:  اليتيمة،١٦٣-١٦٠: ، النفحات القدسية١١٤-٣/١١٣

  من آل محفوظ الوشـاحي النـسب      
  والزاهر المعروف فـي الفواضـل    

  "حـسين محفـوظ كنـز     "فارخوا  
 

  وكالحسين بن علـي ذي الحـسب        
ــل  ــي األفاض ــد ف ــالم العاب   الع
  قضى وقد حـاز الـوالء وحـرز       
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  )١( الدكتور حسين علي محفوظ-٤٧
   ه١٤٣٠ -١٣٤٤

 

        الدكتور حسين بن الشيخ علي بن الشيخ        
محمد جواد بن الشيخ موسى بن الشيخ حـسين         

بن الشيخ علي بن الـشيخ محمـد جـواد آل           ا
من بني أسد بن خزيمة، من      . محفوظ، األسدي 

 .مضر

وأمه بنت السيد هاشم بن السيد محسن بن السيد         
 .هاشم أبي الورد، من السادة الوردية

 /   ه١٣٤٤شوال سـنة     ٢٠خ بالكاظمية، يوم اإلثنين     ولد في محلة الشيو           
ذ محمد محفـوظ،    ، فكفله عمه االستا     ه١٣٥٥وتوفي أبوه سنة    . م١٩٢٦ أيار   ٣

وكانت أمه الفاضلة، وأهل بيته، ومكتبـة عمـه، المدرسـة           .  الذي رباه وأدبه  
في الكاظمية، كـل    ولمجالس العلم، ومواسم األدب، وصحبة العلماء       . األولى له 

لم يطعم شذا الطفولة، ولم يذق حالوة الصبا، وال يدري ما هـو  . األثر في نشأته 
  . اللعب واللهو

        وآل محفوظ بيت علمي عربي عراقي قديم، ينتهي نسبهم إلـى شـمس             
  .      )٢(ه٦٩٠الدين محفوظ بن وشاح بن محمد، المتوفى سنة 

                                                        
  حـسين علـي    الدكتوريخه استاذه وش سبق لكاتب هذه السطور أن نشر شذرات من سيرة   )١(

محفوظ في كراس مستقل، وأعيد طبعها ونشرها من قبل العتبة الكاظمية المقدسـة عنـد               
 ،ه١٤٣١ في الصحن الكاظمي فـي االول مـن ربيـع االول سـنة      اقامتها الحفل التأبيني  

 لفيـف  وأعاد نشرها    وقد نقل عنها  . ة العالمة المترجم  بمناسبة مرور أربعين يوماً على وفا     
  . ت والجرائد والمواقع االلكترونية، واعتمد عليها الكثير ممن كتب عن حياتهالمجالمن 

كان عالماً فاضالً أديباً شاعراً جلـيالً،      ): "٢/٢٢٩(قال الشيخ الحر العاملي في أمل اآلمل          )٢(
  ".وجرت بينه وبين المحقق الحلي مكاتبات ومراسالت. من أعيان العلماء في عصره
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  :لبلد في نسب بني أسدفي ارجوزة بيضة ا) رحمه اهللا(قال 
  ):أمـا بعـد   (عنت لـه الوجـوه      

ــسبي ــا ســببي ون   لخــصتُ فيه
  )روح العال وسائر الناس جـسد     (

  
ــاح  ــسب الوض ــسنا والن   ذوو ال
ــوم ــة والفهـ ــر الفطنـ   وأبحـ
ــوظ ــا المحف ــي لوحن   معــنعن ف
ــداد   ــاء واألج ــولة اآلب   موص
  يروي الفخـار ولـد عـن والـد        

  "والـد ومـا ولـد     "طابوا جميعـاً    
 

  ين الحمــــدهللا رب العــــالم 
ــسبِ  ــي الن ــوزة ف ــذه أرج   فه
  ضمت جناحيها على بنـي أسـد      

 :ومنها

ــاح   ــو وش ــوظ بن   و آل محف
ــوم  ــة اآلداب والعلــ   أئمــ
ــوظي  ــسل المحف ــسبنا المسل   ن
ــناد  ــة اإلسـ ــسلة عاليـ   سلـ
ــد  ــد القالئ ــوى فرائ ــمط ح   س
  وكلهـــم واهللا بيـــضة البلـــد

 

، ثـم          كانت نجد موطن قبيلته في الجاهلية، ثم قطنت عـشيرته الحجـاز     
ثم فارقوهـا   .    ه٤٩٣هاجر فرعه إلى الكوفة، ثم مصر أسالفه مدينة الحلة سنة           

وقد رجـع جـده الـشيخ       .  في العراق    ه٧٤٠إلى لبنان في أعقاب حوادث سنة       
، وسكن محلـة التـل،        ه١١٨٢إلى العراق سنة    ) مرت ترجمته (حسين محفوظ   

  .وهي محلة العلماء والسادة واألشراف في الكاظمية المقدسة
        تعلم في مدارس الكاظمية وبغداد، وتخرج فـي دار المعلمـين العاليـة             

م، بدرجة  ١٩٤٨اآلداب في اللغة العربية سنة      ) بكالويوس(ببغداد، وحصل على    
  من جامعة طهـران    االمتياز واألولية، ونال دكتوراه الدولة في اآلداب الشرقية       

  .  م١٩٥٥سنة 
يدة، واطلـع علـى أصـول التـاريخ واألدب     وقد جمع الدراستين القديمة والجد 

والثقافة في بيته، وتتلمذ على أفاضل أسرته، وقرأ مقدمات المنطق واألصـول،            
وطالع شيئاً من كتب علوم القرآن والتفسير وعلـوم الحـديث والفقـه، واألدب              
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واللغة واألخالق، والفلسفة والحساب والفلك والطب وغيرها، في خزائن والـده           
  .وبلدته، وقد كانت عامرة بالمكتبات والخزائنوعمه وأقاربه 

عن دراسته لمقدمات المنطق، وكان عمره يومها ثمان سنين         ) رحمه اهللا (حدثني  
لم يكن لمعلمي وقت للتدريس إال بعد صالة الفجـر، فكنـت أذهـب إلـى       : قال

الصحن الكاظمي الشريف في ذلك الوقت ألتلقى درسـه، بينمـا كـان أترابـي       
  .م، وإذا أصبحوا انصرفوا إلى ألعابهم كأطفاليغطّون في نومه

        كان لألستاذ محمد حسين بن الشيخ مهدي المراياتي، فضل فـي إثـارة             
ولمدرس اللغـة   . في المرحلة المتوسطة باللغة العربية    ) محفوظ(اهتمام الطالب   

فضل توجيهه إلى الـنظم باالنكليزيـة، بعـد         ) من مصر (االنكليزية سيد صقر    
لى ما جمعه وترجمه من األمثال االنكليزية الموجـودة فـي أواخـر             اطالعه ع 

  .الدروس في كتاب القراءة، وما نقله من القصائد االنكليزية إلى العربية بالشعر
وكان .         والقى في اإلعدادية المركزية ببغداد عدة من المدرسين الفضالء        

أثر جميـل فـي تكـوين       للمرحوم االستاذ صادق المالئكة في بداية األربعينات        
) المتنبـي (و) المعـري (و) الرضـي (واألعمال األربعة حول    . شخصيته األدبية 

 - التي دعاه إلى تأليفها وكتابتها، ثم أوسعها تـشجيعاً وإطـراء     -) ابن زيدون (و
هي المحاولة األولى التي اتبع فيها المنهج العلمي في التأليف والمراجعة والكتابة            

  .والبحث والتوثيق
     ولدار المعلمين العالية دور مهم كبير في تطوير كيانه، أديباً ومؤرخـاً،               

وناقداً ومؤلفاً، ودارساً ومدرساً، ومتتبعاً ومحققاً، وشـاعراً وكاتبـاً، وخطيبـاً             
الدكتور محمـد مهـدي البـصير    : ومن أساتيذه فيها  . ومتكلماً، ومناظراً ومحدثاً  

، والدكتور عبد العزيز الدوري كذلك،      )لنهجالذي زقّه العلم واألدب والطريقة وا     (
عز ) الدكتور(واالستاذ أحمد يوسف نجاتي، والدكتور مصطفى جواد، واالستاذ         

) الـدكتور (أحمد ناجي القيسي، واالسـتاذ      ) الدكتور(الدين آل ياسين، واالستاذ     
  .                          محمد بدوي طبانة، واالستاذ محمد هاشم عطية، وآخرون
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أحمد ناجي القيسي،   ) الدكتور(ال أنسى االستاذ    : قائالً) رحمه اهللا (        حدثني  
استاذي في الدار وزميلي من بعد في الدراسة والتدريس، فقـد كـان تـشجيعه               
. المستمر في السنتين األوليين من الدراسة، مما دفع بي إلـى التقـدم واالبـداع      

لمحاضرات في الدار، في البالغة     وكان ينوه باسمي، وكنت يومها أدرس بعض ا       
  .والعروض والنحو، وأنا تلميذ

وقد عبرت عن الوفاء له يوم رشحني المرحوم االستاذ ناجي معروف لعـضوية         
المجمع، وكان المرحوم االستاذ عبد الرزاق محيي الـدين قـد رشـح القيـسي        

ولما علمت طلبت من المجمع العلمي العراقـي أن يهمـل ترشـيحي      . للعضوية
راماً لالستاذية، واستحياء من منافسة االستاذ، ولكي ينفرد هـو باالصـوات،     احت

  .   هكذا علمنا آباؤنا وتراثنا وأهلونا
م في دار المعلمين العالية، ومفتشاً اختـصاصياً        ١٩٥٦        عين مدرساً سنة    

. م، ثم انتقل إلى جامعة بغـداد ١٩٥٩للغة العربية في وزارة المعارف حتى سنة  
م، ثـم أصـبح أسـتاذاً ممارسـاً         ١٩٦٦درجة االستاذية في العراق سنة      وبلغ  

  ).بروفيسور(
يتمنى أن تمتلئ الدنيا باألساتذة، وأن تـزدحم سـاحات          ) رحمه اهللا (        كان  

العلم بالمختصين، وأن تتدفق رحاب المعرفة بالعلماء والدارسين والباحثين، فان          
ن والعلم، أن تـضيق أحيانـاً بعـض         الذي يجني على المعرفة في تاريخ اإلنسا      

الصدور، وتشح بعض األنفس، وتخزر بعض العيون، فال تستطيع أن ترى، وال            
يمكن أن تتصور، وال تقدر أن تتخيل نظيراً يشاركها، أو قرناً يعادلها، أو مـثالً               
يضاهيها، فضالً عن األعلم واألفضل واألرجح، يفوق ويتقدم ويـسبق ويـشأى            

اء بعض أهل العلم يدب إليهم كما تـدب النـار، ويأكـل             ويتخطى ويبز، وهو د   
  .حسناتهم كما تأكل الحطب، ويذهب بهم كما فعل من قبل ومن بعد

، وله في نفسه وعينه منزلة خاصة، ومكانة علياء،         )اإلنسان(        كان يحترم   
فـي  ) بنيان اهللا (في األرض كما في القرآن الكريم، و      ) خليفة اهللا (تتجلى في انه    
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رض كما في الحديث الشريف، وحامل أمانة الرب العظـيم التـي عرضـها              األ
يأكـل  ) اإلنـسان (ويأسف علـى    . ”على السماوات واألرض فأبين أن يحملنها     ”

نفسه، ويهدم بنيانه، ويهلك جنسه، ويعمه في طغيانه، ويسعى في خراب مدينتـه       
  .يته بيدهومدنيته، وينفذ إلى أقطار السماوات ليدمر أقطار األرض، ويخرب ب

        بلغت محبة التراث عنده مبلغ العشق والهيام، ووصل حب اللغـة لديـه             
إلى درجة الفتون والوجد، وجاوز حب الخط في عينه ونفسه حد الغرام والتولّه،             

  . وتجاوز الحرص على المخطوط في قلبه حدود الولوع والوله
انة الكتاب لديـه انـه   ومن مك. انه نزل في نفسه أكرم منزل   ) الكتاب(وبلغ شأن   
  . ن خالف آراءه، ويحرص عليه وان تضمن شتمهإيحترمه و

        تشير قائمة مؤلفاته ورسائله ودراساته وأبحاثه ومقاالته المنـشورة إلـى     
مئات األعمال في خدمة اللغة واألدب، والتاريخ والعلـوم، والفنـون والتـراث             

 كلية اللغات في جامعة بغداد،      وقد اهتمت . والخط، واألنساب والتراجم، وغيرها   
، بلغـت حـوالي     )٢٠٠٢-١٩٤١(بنشر فهرستاً أولياً لبعض أعماله المنشورة       

كتاب ورسالة ودراسة وبحث ومقالة وقصيدة ومقطعة ونبذة، وترجمة         ) ١٥٠٠(
عليـه  (سيرة الكليني، المتنبي وسعدي، صحيفة اإلمام الرضـا      : وتعريب، ومنها 

، فضولي البغدادي، عراقيات الكاظمي، شعر جالل       في األحاديث النبوية  ) السالم
الدين الدواني، معجم االضداد، الفارابي في المراجع العربية، علم المخطوطات،          
. دوائر المعارف والموسوعات العربية، قواعد التحقيـق وأصـوله وضـوابطه          

وآخر ما طبع من أعمال الدكتور المترجم، تحقيق كتاب تكملة أمل اآلمل للـسيد            
          .)١(الصدرحسن 

                                                        
وكان هـذا   .  بستة أجزاء  ،  ه١٤٢٩-م٢٠٠٨ المؤرخ العربي ببيروت سنة       عن دار  صدر )١(

  . العمل  بمشاركة كاتب هذه السطور واالستاذ عدنان الدباغ
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قال الشعر وهو صغير، وكانت أول قصيدة أثبتها أبيـات فـي وصـف                     
م، ثـم  ١٩٤١م، ونظم الشعر التعليمي سـنة       ١٩٣٩ أيلول   ٣٠الربيع نظمها في    
، ولما عـانق الـسادسة   )روائح الشباب (، وكتب   )عبث الصبا (دون شعره فجمع    

بدخولـه دار   ) شـقائقه (، وهـدرت    )يواقيت الوشـاح  (عشرة من عمره رصع     
ومن بعد قيد نفثاته فـي      ). الدرمعيات(المعلمين العالية، ثم أحصى ذكرياتها في       

بعدما فارق العـراق وكابـد   ) كربة الغربة (م، ونظم   ١٩٤٩سنة  ) ديوان المحنة (
  ).ثمالة كأس(الشوق إليه، وسمى شعره بعد األربعين 

  .ة إلى قرضهوهو لم يتكلف في نظمه، بل كان يحس في نفسه حاج
  ):العراق(، من قصيدة بعنوان ٢٠٠٧قال في شباط سنة 

وقد تأخرنـا   م،  ٣٠/١/٢٠٠٧ وكتب إلي وإلى أخي الدكتور جمال الدباغ بتاريخ       
   : قليالً عن زيارته المعتادة

  ق، أنا العـراق، أنـا العـراق       
ــراق   ــو الع ــدين، ه   م الوال
ــراق  ــشذا الع ــضمخا ب   ت، ت
ــفا وراق  ــسيم ص ــلة كالن   ـ
  لــي، معــدن البــيض الرقــاق
  ئــم، مجمــع األصــل العتــاق
  قــي والنــواظر والحــداق  
ــاق   ــا دهـ ــه كأسـ   ونعبـ
  ـن في االصطباح واالغتبـاق    
ــاق   ـــن األرض، واألرج العب
ــراق ــبط البـ   روحائـــه هـ
  أو تبلــغ الـــروح التـــراق 

 

ــرا   ــي الع ــراق، أب ــي الع   أم
  نـــسب أقمنـــاه مقــــا  
ــرا  ــة والفـ ــواي دجلـ   أبـ
ـ   ــ ــاء دج ــرات وم   رق الف
ــوا  ــسمر الع ــت ال ــو منب   ه
  مثـــوى العقائـــل والكـــرا
ــآ ــاجر والمـ ــو المحـ   وهـ
ــه  ــر تربـ ــستاف عنبـ   نـ
ـ   ــشاربي ــذّة للـ ــو لـ   هـ
ـ  ــ ــدنيا، وعي ــة ال ــو جن   ه

ــي  ــي ف ــراج ف ــة المع   رحل
ــه   ــدالً  لـ ــي بـ   ال أبتغـ
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  قلوب المحبين أسرى لـديكم    
  فإن التجافي حـرام علـيكم     

 

 :األعزين 

  سالم علـيكم وشـوق إلـيكم      
  أعيدوا علينا زمان الوصـال    

 

  
/ الكبيسة المحفوظية، الوفاق بين المـذاهب اإلسـالمية       : من ابتكاراته         و

دالئل الوفاق في مسائل الخالف، الخط العربي خط سدس لغات العالم، الـدالئل             
األدبية على قدمية الخط العربي، إحياء الذكريات األلفية والمئويـة واأللماسـية            

  ،١٩٥٠والذهبية والفضية منذ 
تقويم، معجم اآلالت واألدوات، جـدول األدوار والكبـائس     دائرة االهلة، دائرة ال   

لستة االف سنة هجرية، معجم العالمات والرموز، معجـم األضـداد، معجـم             
األلوان، معجم المترادفات، مصطلحات النقود، نظرية التأصـيل، مـصطلحات          

  .الخ........المخطوطات، مصطلحات المكتبة العربية
، وحرص على رواية األحاديث، وقد اسـتجاز                اهتم بالحديث منذ الصغر   

العشرات من المراجع والمجتهدين، والفقهاء والعلماء والمحدثين، فـي الـشرق           
وسـيا والـسعودية    في العراق، ولبنان والمغرب وايران وسوريا ور      . والمغرب

وهم من علماء اإلسالم كافـة، علـى اخـتالف       . ولندن واليمن والهند والجزائر   
وله فهرست  . م، واعتقاداتهم ومعتقداتهم، ال يفرق بين المذاهب      مذاهبهم ومشاربه 

بأسماء المجيزين، وتواريخ اإلجازات وأمكنتها مرتبة على السنين، بلغت عدتهم          
  .التسعين
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في إجازة المراجع األعلين، والمجتهـدين الكبـار،        ) جنى الجنتين (        وله  
لعـصر واآلتـين بـشرطها    والعلماء الفضالء، والطالبين والراغبين من أهـل ا     

ولكاتـب هـذه    . وله إجازات خاصة لكثيـرين    .    ه١٤١٩وشروطها، كتبها سنة    
السطور عدة إجازات مختلفة منه، وآخرها في رواية الحديث واألخبار، تاريخها           

  . ه١٤٢١ شهر ذي الحجة سنة ٢٢
بدأ عمله المجمعي في الخمسينات من القرن الميالدي الماضـي، فقـد                     
، وفـي   ١٩٥٢سنة  )  الهيئة األدبية (عضواً في المجمع العلمي االيراني      انتخب  

، ثم انتخب عضواً مراسـالً فـي        ١٩٥٤الجمعية األسيوية الملكية في لندن سنة       
، )وهو رابع عراقي يدخل المجمـع    (١٩٥٦مجمع اللغة العربية في القاهرة سنة       

العربيـة فـي    ، ومجمع اللغـة     ١٩٧٦والمجمع العلمي الهندي في عليكرة سنة       
  .١٩٩٣دمشق سنة 

في القاهرة  ، ورابطة األدب الحديث     ١٩٥٧وهو عضو نادي القلم في بغداد سنة        
، وملتقى الرواد في    ١٩٩٠للو الجديدة في القاهرة سنة      ، وجماعة أبو  ١٩٨٩سنة  

  .١٩٩٧ومستشار بيت الحكمة في بغداد سنة . ١٩٩٣بغداد سنة 
ـ       ؤتمرات العالميـة واالستـشراقية             شارك ومثل العراق في عشرات الم

والندوات والمجالس العلمية والحلقات الدراسية والمهرجانات األدبية في العراق         
. م١٩٥٦وزار جامعة هارفرد االمريكية سـنة      . ١٩٥٤والبالد العربية منذ سنة     

) وسام إقبـال الـذهبي    ( و ١٩٥٧في الثقافة   ) وسام الثناء (وتقديرا إلبداعاته نال    
، ١٩٥٨سـنة  ) أحسن كتب العـام (بجائزة ) المتنبي وسعدي(تابه  وفاز ك  ١٩٧٨

  .م٢٠٠٥وفاز بالجائزة العالمية للكتاب سنة 
ورشحته جامعة بغداد لعدة جوائز علمية وعالمية، وهو األستاذ األول في كليـة             

، ١٩٩٥ وأستاذ متمرس    ١٩٩٣، واألستاذ األول في جامعة بغداد       ١٩٩٣اللغات  
يال علمهم حرفة النقاء، وان الوطن فوق أي اعتبـار،          وقد تخرج عليه ثالثون ج    
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وقد لقبـه علمـاء اوربـا       . وثمة أجيال تشربت من معينه معرفة وأخالقاً ونبالً       
  .م١٩٨٩في ربيع )  الموسوعة المتحركة(وأساتذة جامعاتها الكبرى بـ 

 تمـوز   ١٥، بتـاريخ    )مـن أنـا   (ارجوزة عن حياته بعنوان     ) رحمه اهللا (نظم  
  :باً على سؤال االستاذ حميد المطبعي، قال فيهام، جوا١٩٨٥

ابن ) بني وشاح ) (آل محفوظ (من  
  األفــضل ) محمــد الجــواد (

ــشموسا   ــدور وال ــوارث الب   ال
ــن  ــد(اب ــد) محم ــريم المحت   ك
  بيـضة البلـد   ) بني مزيـد  (رهط  

ــا ــول والفهومـ ــوم العقـ   وقـ
ــب   ــدقق أريـ ــق مـ   محقـ
ــل  ــرف نب ــة وظ ــاء حكم   وع

 

ــصراح    قــال ســليل النــسب ال
  )علـي (بـن   ) الحسين(أبو علي   

  )موسـى (ابن الحالحـل التقـي      
  األمجـد ) علي(بن  ) الحسن(ابن  

  )بنـي أسـد   (سلسلة ترقى إلـى     
ــا   ــدم العلوم ــديم خ ــت ق   بي
ــب  ــة أديـ ــم عالمـ   وكلهـ
ــضل ــال وســحاب ف   بحــر كم

 

* * * * * * * * *  
ــوار  ــقت األن ــضحى وش   رأد ال
  منــذ زمــان الناصــر العباســي
ــداد ــن بغ ــي م ــب الغرب   بالجان

   جـــدالثالــث أيــار بــال   
  تسع مئات بعد ألـف قـد خلـت        

 

ــار   ــع النه ــين ارتف ــدت ح   ول
  في بيـت علـم ثابـت األسـاس        
ــواد  ــاظم والج ــدة الك ــي بل   ف
  وذاك في العشرين مـن شـوال      
  في عام سـتة وعـشرين تلـت       

 

* * * * * * * * *  
  وزقنـــي طرائـــف الفوائـــد
ــا  ــسن التأديبـ ــي فأحـ   أدبنـ
ــالب   ــا أول الط ــت دوم   وكن
  فــال أبيعــه بــأغلى ثمــن   

  وقد رعاني العـم بعـد والـدي        
  هـــذبني فأحـــسن التهـــذيبا
  وظــل تحــصيل العلــوم دأبــي
  وصحبة الكتـاب تبقـى ديـدني      
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ــروح و ــانوال ــة والريح   الراح
ــاهال ــور والمنـ ــم البحـ   أيمـ
ــول ــل الفحـ ــي أفاضـ   يربنـ
ــات واآلداب  ــط واللغـ   والخـ

  )شنــشنة أعرفهــا مــن أخــزم(
 

  كتبــي هــي الــسلوة والــسلوان
ــازال ــا المن ــي طلبه   قطعــت ف

ـ      ول والمنقـول  وخضت في المعق
  أجهد فـي التـاريخ واألنـساب      
  وجال في كل اختـصاص قلمـي      

 

* * * * * * * * *  
  ومــن مبــاحثي ومــن أشــعاري
  ومن طرائفـي ومـن شـواردي      
  وهــي أمانــة تقــض مــضجعي

 

  وجاوز المطبـوع مـن آثـاري       
  ومــن نــوادري ومــن فوائــدي
  ألفـــاً ومثلـــه لـــم يطبـــع

 

* * * * * * * * *  
ــسنينا   ــوام وال ــارع األع   أص

ــ ــاأقــ   ارع األدواء واآلالمــ
ــوم   ــور والمنظ ــنعة المنث   وص
ــري   ــي ودفت ــاحباي قلم   وص
ــا  ــوزه المخفي ــن كن ــر م   أظه
ــيم  ــه مــن شــرف عظ ــا ل   وي
ــائق  ــي دق ــات ف ــل األبي   أرتج
  منتصف الـسابع مـن الـشهور      

  "ي علـى اسـتحياء    تمـش "خريدة  
  تـــضمنت ترجمـــة وجيـــزه
ــا   ــاقوت والمرجان ــشاكل الي   ت
  نثراً يـضاهي اللؤلـؤ المنثـورا      

 

ــذا   ــا أن ــانق ه ــستينا( أع   )ال
ــقاما  ــراض واألس ــد األم   أكاب
ــوم ــدانة العل ــي س   أمــضيت ف
  خمسين عاما من سـني عمـري      
ــسيا  ــا المن ــن تراثن ــث م   أبع
  أفخــر بالتــدريس والتعلــيم  
ــائق  ــذه الحق ــت ه ــد نظم   وق
ــي رجــز البحــور ــلكت ف   وس
  من عامنا هـذا تـروع الرائـي       
  وهي لعمـري طرفـة عزيـزه      
ــا  ــا افتتانـ ــا نظمتهـ   وانمـ

ــ ــا س ــد حبرته ــت ق   طوراوكن
 

* * * * * * * * *  
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ــا   ــي وه ــذه ترجمت ــا(فه   )أن
ــه  ــن آالئ ــو م ــر ه ــل خي   وك

  "ن والقلــم"ومنــه العقــل و  
 

  ؟)مـن أنـا  (فإن سألت يا حميـد     
  والحمـــد هللا علـــى نعمائـــه
ــنعم  ــل ال ــى جالئ ــده عل   أحم

 

وإذا . إذا دخل اإلنسان في الوجود، فال بد أن يخـرج منـه           : "        من أقواله 
وال مفر من أن يفارق الحياة، وال مناص        . د أن يعانق النهاية   صافح البداية فال ب   

  ".من أن يستقر أخيراً في غيابة وادي الصمت، وأن تلفه ظلمات عالم السكوت
وهكذا عانق النهاية، وفارق الحياة، في مستشفى ابن البيطار ببغداد، في الساعة             

جمـوع  وشـيعته ال  . ه١٤٣٠ محرم   ٢٢،  ١٩/١/٢٠٠٩مساء اإلثنين   ) ٨,٢٠(
الغفيرة من محبيه، صباح اليوم الثاني من مغتسل الكاظمية بموكب مهيب إلـى             
الصحن الكاظمي الشريف، وبعد الزيارة صلى عليه سـماحة الـدكتور الـشيخ             

 في إيوان طارمة    - بعد صالة الظهر   -محمد المنصور، وأنزل إلى ملحودة قبره       
وكـان  . ل ذلك بوصية منهالمراد، يسار الداخل إلى الرواق من الباب الرئيس، ك  

  .يتمنى أن يدفن قرب الشيخ المفيد، في تربة جده األعلى الشيخ حسين محفوظ
  :قال. لعهد معه إذ ضم جسمه ثراها        وقد وفى لبلدته، ووفت ا

  ـتُ وال تؤثروا عليهـا سـواها       
  بيننا أن يـضم جـسمي ثراهـا       

 

  أدفنوني في بلدتي أنا إن مـتْــ        
   وهـو عهـد    مس جلدي ترابها  

 

  ):رحمه اهللا(وقال 
  كـان هنـا   : لم يبقَ غير قولنا   

 

  وكم مقيم كان موهنـاً  هنـا        
 

        وأقيمت على روحه مجالس التأبين فـي الكاظميـة وبغـداد وكـربالء             
والنجف األشرف، والعديد من المدن العراقية األخرى، وكذلك خارج العراق في           

  . البنان وسوريا واالردن وبريطانيا وغيره
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وكذلك أقيم الحفل التأبيني المركزي بمناسبة مرور أربعين يوماً على وفاته فـي             
، وحفالت أخـرى   ه١٤٣٠ ربيع األول   ١يوم الجمعة   الصحن الكاظمي الشريف  

  .في أماكن أخرى
        وشارك في تأبينه المراجع العظـام، والحـوزات العلميـة، والعلمـاء            

دباء والشعراء، وباقي شرائح المجتمع داخل      واالساتذة، والرؤساء والساسة، واأل   
  .)االنترنيت(، والمواقع على الشبكة العنكبوتية العراق وخارجه

وممن رثاه وأرخ وفاته الشاعر علي الحيدري بقـصيدة ألقاهـا فـي الـصحن               
  :، مطلعها)ِريع العراق( بيتاً، بعنوان ٣٨بلغت عدة أبياتها (الكاظمي 

  حـلُ لما نعتك إلـى التـراِث فطا      
  

ــلُ  ــسام قات ــٍة ح ــّل جارح   وبك
ــلُ   ــارفين دالئ ــه للع ــوالً ب   ق

  " وبرحلهم حلَّ الحـسين الفاضـلُ     "
 

ــع العــراقُ ربوعــه واآلهــُل    ري
 :قال في آخرها

  جئنا لصرحك عازفين عن الكـرى     
  لنخطَّ فـوق ضـريحكم بـدموعنا      
  بجوار موسى و الجـواد مؤرخـاً      

 

ألقاها في الـصحن الكـاظمي،   ورثاه الشاعر االستاذ محمد جواد الغبان بقصيدة      
  :مطلعها)  بيتا٤٢ً(بلغت عدة أبياتها 

ــاً وودا ــوى وإخالص ــضوع ه   ي
  فمــا نفــع البكــا شــيئاً وأجــدى
  لتسطع في جبـين الـشعر عقـدا       

 

  الـدمع وردا  " الحسين"نثرتُ على    
ــاً ــب حزن   وأجهــش بالبكــاء القل
  ورحتُ أصوغُ من دمعي القـوافي     

 

ر شريف القرشي في كلمته التأبينية، والتـي ألقيـت          ومما قاله العالمة الشيخ باق    
  :بالنيابة

كان الدكتور محفوظ نموذجاً مشرقاً ومتطوراً في حياته العلميـة، لـم يعـرف              "
  ".الراحة، ولم يخلد إلى السكون، منذ أن كان شاباً
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ومما جاء في قصيدة الشاعر السيد مهند جمال الدين، التي ألقاهـا فـي الحفـل                
  :مطلعها)  بيتا٤٥ً(صحن الكاظمي الشريف، وبلغت عدة أبياتها التأبيني في ال

 ــداد ــا بغـ ــه بجرِحهـ   ودعتْـ
ــا حــداد   فــأقم حــوَل جرفهــا ي
 ــصطاد ــوره ي ــي بح ــاً ف   ظامئ
ــادوا  ــا فأج ــي عراقن ــوا ف   نزل

 

        والنهـى والرشـاد ها هو الـسحر  
ــا  ــقَ هواه ــةُ رفي ــت دجل   وبك
  وتلفّــتْ لعــّل فــي النــور تلقــى

ـ        دراريفهو والشمس وائـتالف ال
 

  :وللشاعر السيد طالب الحيدري من قصيدة في رثائه
ــرسِ  ــوالً ِلع ــتَ محم ــك كن   كأن

  ي فمي لـذَعاتُ كأسـي     وها هي ف  
ــي ــأبكى مقلتَ ــسيف ــتُ نف    نعي

 

  على األعنـاِق سـرتَ أبـا علـيٍ         
ــاً   ــى زعاف ــه الملئ ــٍل كأس   لك
ــاعٍ  ــاك ن ــداةَ نع ــي غ ــقْ أن   وث
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  ئي السيد حسين اللشته نشا-٤٨
  ه١٢٩٠ قبل -٠٠٠٠
 .        السيد حسين اللشته نشائي

عالم كبيـر،   : "        قال الشيخ آغا بزرك في ترجمته في كتابه الكرام البررة         
من قرى لشت نـشأ، علـى   ) رودبشت(من أحفاد المير خاش بيش، المدفون في  

  ". من أفاضل علماء رشت- أعلى اهللا ذكره–كان . أربعة فراسخ من رشت
، ودفن في الرواق الشرقي قـرب         ه١٢٩٠     توفي في الكاظمية قبل سنة         

  .)١(مرقد الشيخ المفيد
ولهما أحفاد علمـاء    . السيد عباس، والسيد حسن   :         وله ولدان عالمان هما   

ومن أحفاده السيد محمد صادق بن السيد عباس، تلميذ الشيخ          . فضالء في رشت  
وقد رأى الشيخ آغـا بـزرك       ). ه١٣٣٢المتوفى(ني النجفي   يگالبالگامحمد باقر   

ني بخطه، وهي كتـب االستـصحاب،   يگالبالگاالنسخ األصلية من مؤلفات الشيخ  
والخلل، والتعادل والتراجيح، عند تلميذه السيد محمد صادق، وقد أخذها معه من            

  .النجف إلى إيران
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .٢/٣٧٠: الكرام:  من مصادر ترجمته)١(
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   السيد حسين بن السيد محمد تقي بحر العلوم-٤٩
  ه١٣١١ -٠٠٠٠

مهـدي  محمد          السيد حسين بن السيد محمد تقي بن السيد رضا بن السيد            
  . بحر العلوم الطباطبائي

        ولد في النجف األشرف، وأمه بنت العالمة السيد مطر بن السيد رسـال             
  .)١(بن السيد محمد الملقب بالعالق، النجفي

ن أهل العلم والكياسة، ومـن              ورد في مقدمة كتاب الفوائد الرجالية انه م       
 بحيث كان يترسم خطاه في القضايا       - يومئذ –الزعماء السياسيين واالجتماعيين    

االجتماعية، وأمور الزعامة الدينية ابن أخيه السيد محمد علـي بحـر العلـوم،              
  .وعامة المبرزين من ذوي الكياسة والفكر

 ذيـل ترجمـة أبـيهم               ذكره السيد محمد علي في اليتيمة مع أخويه، في        
علي نقي والحسين ومحمد، فهم درر غـرر،        : أدامه اهللا وأشباله السادات   :" فقال

كواكب تسطع فـي أبـراج،   . وهم للفضل جوهر، وبهم يفتخر الفخر حتى افتخر   
لهم بجّل أحكام الفقه دراية، نجباء أعزاء، علماء أتقيـاء فـضالء، ال يجـاريهم           

بطيب العناصر، يتحـدث بمجـدهم      يهم أحد   مجار في ميدان المفاخر، وال يضاه     
  ".د أبيهم، المقيم والسائر، داموا إلى اليوم اآلخروبمج

مـن وجـوه    : "        ووصفه السيد جعفر النسابة في مناهل الـضرب بانـه         
   ".العلويين

:         وقال الشيخ في الكرام البررة في ذيل ترجمة أبيه عنـد تعـداد أوالده             
  ".لمحمول إلى الكاظمية ا)٢(....بإيران في والسيد حسين المتوفى "

                                                        
 ).٣/٥١١(له ترجمة في الكرام البررة  )١(
  . ه١٣١١ بياض في األصل، والصحيح ما تقدم، وهي سنة )٢(
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يعزيه فيها بوفاة عمه السيد علـي        ،)١(        ومن قصيدة للشيخ جابر الكاظمي    
  : ه١٢٩٨سنة ) صاحب البرهان القاطع(بحر العلوم 

  أبدا أو ينقـضي عنهـا المـدى       
  ـــعلم الفــرد ألربــاب النهــى
  فوق هامات المعـالي قـد رقـى       
ـ         ىوالحجى إن بلـغ الـسيل الزب

  وبـك الـصبر وإن عـز العــزا   
  ال يرد المـرء بـالحزن القـضا       
ــرا  ــا وب ــياء خلق ــور األش   ص
ــدا ــدر ب ــنكم ب ــدر م   غــاب ب

 

ــا  ــة ال تنقـــضي أيامهـ   نكبـ
ـ   " التقي"بن  " حسين"أ     العـيلم الـ

ــذي ــد ال ــاء والمج ــا العلي   وأخ
  أنت في ذا العصر مصباح الدجى     
ــسلُه   ــم ن ــسلوة إن ل ــك ال   فب
ــه ــبرا إنـ ــاك اهللا صـ   فرعـ

  ر باريــك الــذي إن ذا تقــدي
  إنمــا أنـــتم بـــدور كلمـــا 

 

، )١٣٢٦ت(        وفي معارف الرجال؛ ان السيد حسين وأخويه السيد محمد           
ن عن عمهم الـسيد علـي صـاحب       مدافعو) ١٢٩٤ت(سيد ميرزا علي نقي     وال
   .)٢(وحسادهئه من أعدا) البرهان القاطع(
  
  

  
  
  
  
  

                                                        
  .٣٤٦: يخ جابر الكاظميديوان الش) ١(
: معـارف الرجـال    ،١/٢١٨:، الكـرام    ١/١٤٤:الفوائد الرجاليـة  : من مصادر ترجمته   )٢(

 .٢/١٦٢: ، اليتيمة٢/٣٨٢



١٤١ ....................................................ل الجزء األو/  كواكب مشهد الكاظمين 

   العاملي البصير السيد حسين بن السيد هادي-٥٠
   ه١٣٣٤ -١٢٥٥نحو

من ذرية زيد . سين بن السيد هادي الحسيني، الشهير بالبصيرد حيسال        
  .الشهيد، ابن اإلمام علي بن الحسين عليهما السالم

ق إبان فتنة على الشريف يوسف الصولي من جبل عامل إلى العراده األر جهاج
 كان. كاظميةواستوطن مدينة ال ، ه١١٩٧لجزار والي عكّا عام ا اأحمد باش

ورثوا نقابة اسالفهم يقطنون مدينة الحلة والنجف األشرف والكوفة، وقد 
  .ابرن كالطالبيين كابراً ع

كان من نوادر العصر في كثرة الحفظ و . ه١٢٥٥ نةولد نحو س        
. واالستحضار، ونقل انه ال أحد في المتأخرين من يضارعه أو يلحقه في ذلك

دري، فغشّى بصره، فهو أعمى ولكن بصر أصيب في صغره بمرض الج
  .بصيرته حديد، وقائداه التوفيق والتسديد

، ونهج )الصافي(        كان يحفظ عن ظهر قلبه القرآن الكريم، وأكثر تفسير 
البالغة، وأكثر شرحي ابن ابي الحديد، وكمال الدين بن ميثم البحراني عليه، 

  . االصول واللغةوعدة متون من الفقه، ومواداً كثيرة من كتب
 إذ كانت له معرفة وله معرفة واسعة، ويد بارعة في علم التفسير والتجويد،

علم الخالف في قراءتها بين ت، فال تفوته آية من القرآن إال ويخاصة في القراءا
ونقل .  أنظار في العلوم األدبية والشعر- على فقد النظر-وله . ت السبعةالقراءا

  ".انه أفضل أهل العلم بالنحو في الكاظمية: "وله ققةعن الشيخ مهدي جرمو
  :وله بيت واحد يقع موقع المعمى وهو

الشيخ عبد [وكان له مع الوالد العالمة : "        قال الشيخ راضي آل ياسين
 وكان يعتمده الشيخ الوالد لفضله.  اختصاصمزيد اتصال بل] الحسين آل ياسين

ــا   ــه إلهنــ ــا ليتــ   يــ
 

ــا   ــسى روحن ــاح عي ــا ص   ي
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 ولما توفي عالم قرية بلد، الشيخ جابر بن الشيخ مهدي .وتقواه وصالحه ونسكه
، طلبت القرية من الوالد أن يرسل إليها  ه١٣١٩ سنةبن عبد الغفار الكاظمي 

فنسب للسيد حسين البصير أن يكون هو . من يراه أهال للقيام بزعامتها الدينية
 إمامهاو  بها عالمهاوما زال. لدامجيب تلك الدعوة، فاعتاض منذ ذلك عن بلده ب

   ".المحبوب في القلوب، وأقعده الكبر أخيرا
كان عالماً تقياً زاهداً، هو أبو ذر عصره، : "        وقال الشيخ كاظم آل نوح

وكانت داره بالقرب من دار والدي، وكنت أتردد عليه كثيراً لالستفادة منه، وقد 
 -بمرض الجدري، فذهبت عيناه حدثني انه كان ابن ثالث سنين، فأصيب 

 النحو والمعاني والبيان والمنطق وكنت وانا صبي أقرأ:  ثم قال-رتينوكانتا غائ
  ".واالصول والفقه

سيد جليـل، ورع تقـي،   : "  فقال)الحقيبة(        ترجمه السيد علي الصدر في  
من حملة العلم، يحفظ أكثر القرآن، وأكثـر الـصحيفة الـسجادية،            . ثقة صالح 

ويحفظ األدعية المختـصة بـشهر      . الخطب الكبيرة من نهج البالغة وشرحها     و
سكن آخر أيامـه قريـة بلـد،    . رمضان، وله معرفة بما يحفظه، مع انه ضرير   

  ". يصلي بهم جماعة، ويرشدهم ويعلمهم المسائل إلى أن توفي فيها

ـ             سيد         وقد هنأه خطيب الكاظمية الشيخ كاظم آل نـوح بزفـاف ولـده ال
  :)١(الح، بقصيدة مطلعهاص

  غيداء تلـوي موثقـات العهـود      
  

  غنــت بألحــان الهنــا والنــشيد
  ـفذ أخي العليا الهمـام الوحيـد      
  ليس له في عصرنا مـن نديـد        

  حيتك من بعد الجفا والـصدود      
 :ومنها

  عودي فذي حمائم البـشر قـد      
ـ         لعرس نجل العالم العـيلم الـ
  الصالح الندب أخي المجد مـن     

                                                        
  .٢٢٧-١/٢٢٦: ديوان الشيخ كاظم آل نوح) ١(
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  كهف الورى من سيد أو مـسود      
ــد   ــل جي ــضله ك ــا بف   مطوق
  هــو اإلمــام اللــوذعي الحميــد
ــد   ــارف أو بالتلي ــم بالط   أعل
ــضيد  ــر ودرا ن ــسبك التب   من

ــوق الث ــدا ف ــشيدموط ــا م   ري
ــد  ــام العبي ــم واألن ــاداتنا ه   س
  ـوحي وعن أبيـاتهم ال يحيـد      
  والخلق طرا كالـسما والـصعيد     
  ـعام وهم كهف حمـى للطريـد      
  ـندب الذي قد صار للناس عيـد      

 

  ن ذي الفضل حليف التقى    هو اب 
  عالمة العصر ومن قـد غـدى      
  يــا ســائلي عنــه أال ال تــسل
  إن أغمــضت عويــصة حلهــا
ــه  ــسألة خلت ــي م ــاه ف   أو ف
  للمجد والعليـاء صـرحا بنـى      
  من معشر إن قـستهم والـورى      
ـ  ــ ــزل ال ــاتهم أن   صــيد بأبي
  نجــارهم أزكــى نجــار وهــم
ـ        هم موئل الالجين إن أجدب ال

  الـفاهنأ أخا العليا بعرس ابنك      

 

عمر  عن ، ه١٣٣٤ سنةيوم الثالثاء الرابع من شهر ربيع الثاني         توفي 
 فدفن في الصحن - الكاظمية–قله أهل بلد إلى وطنه  ون،ناهز الثمانين

  . )١(الكاظمي
  .وقد مرت ترجمة ولده السيد أسد اهللا العاملي

 
 

 
  
  
  
  

                                                        
: ، حيـاتي  ٤٦٤-٤/٤٦٣: أوراق الشيخ راضي آل ياسين، الحقيبـة      : مصادر ترجمته  من   )١(

٨٨. 
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 ظمي السيد حيدر بن السيد إبراهيم الكا-٥١
  ه١٢٦٥ -١٢٠٥

بن علي  ) الشهير بالعطار (السيد إبراهيم بن السيد محمد       السيد حيدر بن          
 .بن سيف الدين الحسني، الكاظمي

ردحاً من الزمن، ثـم     ) ع(، وأقام في مدينة الكاظمين        ه١٢٠٥ولد سنة           
هاجر إلى النجف األشرف، وتتلمذ على أعالمها، حتى حصل على رتبة عاليـة             

  . العلم واالجتهادودرجة رفيعة في
الـسيد محمـد هاشـم    :         تتلمذ عليه جماعة من أكـابر العلمـاء، مـنهم     

  . الخوانساري، والميرزا حسين بن الميرزا خليل، وغيرهما
كتاب البارقة الحيدرية في نقـض مـا أبرمتـه الكـشفية،            :         من مؤلفاته 

لميرزا محمـد شـفيع     والنفحة القدسية في جواب ما سأله عنه المولى احمد بن ا          
، وكتاب عمدة الزائـر فـي األدعيـة           ه١٢٦٢االصفهاني المحالتي، كتبه سنة     

والزيارات، وكتاب في المنطق، ورسالة النفحة القدسية في االجوبة الحيدريـة،           
كتبها جواباً عن سؤال هوالكو ميرزا بن شجاع السلطنة حسن علي ميرزا ابـن              

أله عن حقيقة الربوبيـة ومحـل أهـل        ، س   ه١٢٦٠فتح علي شاه القاجاري سنة      
 ٨٠العصمة من الحضرة القدسية، وكيفية صدور االفاعيل االلهية، وتقـع فـي             

الحمد هللا الذي أدار فلك الحكمة اليقينية علـى قطـب الـدائرة             : "صفحة، أولها 
  ..". الكونية

 :ومما كان في هذه الرسالة من نظم مؤلفها في الذات القدسية قوله

كان رجالً همامـاً تقيـاً نقيـاً،        : "        ذكره السيد محمد علي في اليتيمة فقال      
مهذباً ورعاً صفياً، ساكناً في الكاظمين، جليالً في األنظار، لـه غـرس عظـيم      

  دسـية البـشرية   لدى الحالـة الق   
  فاقرار بـاقي الخلـق باألولويـة      

 

  إذا صح ان المـصطفى ووصـيه      
  أقرا له بالعجز عـن كنـه ذاتـه        
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برار، لم يبرح مجداً في العلم، مصلياً بالناس جماعـة، مواظبـاً علـى         بأفئدة األ 
  ".الطاعة، مأوى وموئالً ومقلَداً، لكثير من الناس

كان سيداً جليالً فقيهاً نبيالً خبيـراً       : "        قال السيد حسن الصدر في ترجمته     
عاً لهـم   باألخبار، من أئمة الجماعة في بلد الكاظمين، والنافعين للمؤمنين ومرج         

لـه حكايـات   . وألهل بغداد، في كثير من المهمات وفي النذور واقامة العشرات   
وله اعقاب يعرفون بـآل الـسيد حيـدر،         ". "ومناظرات مع أهل الخالف حسنة    

  ". كلهم في الكاظمية سادات أجالء نجباء فيهم العلماء. وبالسادة الحيدرية
:  الشرق، وقال في وصـفه             وترجمه الشيخ محمد أمين الخوئي في مرآة      

كان من خيار رجال العلم والدين، ومن أركـان الفـضل والفقاهـة والنباهـة               "
وكان مرجع الشيعة وملجئهم، فـي بغـداد ومـا          . والجاللة والنبالة في عصره   

وكان فقيهاً محدثاً، متتبعاً، محيطاً باألخبار واآلثار، وسـيع اإلطـالع،           . واالها
ن البيان، جيد المفاوضة، ولـه محاضـرات مـع          طويل الباع، جليل القدر، حس    

  ".علماء أهل السنة والجماعة في بغداد
كان فاضـالً  : "وعده الشيخ السماوي في الطليعة من شعراء الشيعة وقال          

  ".مشاركاً تقياً ناسكاً مصنفاً أديباً شاعراً
ـ       : "        وقال الدكتور حسين علي محفوظ     ي كان السيد حيدر من ذوائـب بن

وهو كاهل هذا البيـت،     . هاشم، ومن سادات العراق الكبار، ومن أماثل الحسنية       
  ".وجمجمته وجبهته وعرنينه

  ):ع(ومن شعره في رثاء الحسين  
  يزيد وقد أنسى الورى فعل هرقـل     
  وكم حللـوا ما لـم يكـن بمحـلل     
  بسهم أصاب الدين فانقض من عـل      

ـ  ـديه م ـه أف ـى رب ـإل   تلـن متب
ـ  ـا آخ ـرايـبكته الب    د أول ـرا بع

  يذكرني فعل ابن هنــد وحزبــه       
  فكم قـد أطـلوا من دم بمحــرم      
  ولم يقنعوا حتى اصابوا ابن فـاطم       

ـ     ـ  ـوخر على حر الث   الـرى متبت
  ومذ كان لاليجاد في الخلـق علـة       
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  لـلـس ـره المتس ـبقاني دم من نح   
  ام يذبل ـمو على ه  ـذرى ذابل يس  

 

  وخضبت السبع الـسموات وجههـا     
  ما علـى  ـإال العلى فـس   أبى رأسه   

 

، ودفن في الرواق الـشرقي لإلمـامين          ه١٢٦٥        توفي في الكاظمية سنة     
عليـه  (مام الكاظم   الذي يلي رجلي اإل   ، بباب الروضة    )عليهما السالم (الكاظمين  

  .)السالم
  :، بعد ذكر آبائه)١(قال الشيخ محمد السماوي في ارجوزته صدى الفؤاد

  :وقال حفيده السيد طالب بن السيد هاشم الحيدري في ارجوزته في النسب

وكان قد صاهر عمه السيد أحمد العطار على ابنته، ولم يرزق منها غير ولـده               
  . أبيهقام مقام، الذي كبر السيد أحمداأل

يد إبراهيم، والسيد باقر، والسيد جواد، والسيد عبد        الس: وأما أوالده اآلخرون فهم   
وإليه تنسب أسرة السادة الحيدرية فـي       . الرسول، والسيد عيسى، والسيد عبد اهللا     

  .)٢(الكاظمية وبغداد

                                                        
  .٦٢:  صدى الفؤاد)١(
: ، أدب الطـف   ٢٢-١/٢١: أحسن الوديعة ،  ٢٦٤-٦/٢٦٣:  األعيان :من مصادر ترجمته   )٢(

-٢/٥٥٢: ، أوراق الشيخ راضي آل ياسين، التكملـة       ٩٨-٩٥: ، االمام الثائر  ٣٨-٧/٣٤
 مـرآة   ،٤٤٩-١/٤٤٧: الكـرام ،  ١٢-٣: ، عمدة الزائـر   ٢٩٧-١/٢٩٦:  الطليعة ،٥٥٤
  .١٧٢-١٦٨: ، النفحات القدسية٦٨٠-١/٦٧٩: الشرق

  مــد سلـيل إبراهيم نجــل أح    
  وجد في العلم وجـد في العمــل      

  "غرسـه"ونـال ما قـد أرخـوه     
 

  وكالحفـيـد حيـدر المجتهــد    
  قد ناط في جدوى اإلمامين األمـل      
  وغرس الفضـل لـه وأســسه    

 

     المـاطره الزماِن وسـماه شمس  
ــرا   ــي ت ــِدِه أب ــثُ ج   ِبوري

  ِبعلِمـــِه أزرى بكـــِل ِفـــسِق
 

  ــوه ــدر"أب ــادره" حي ــو الحي   أب
  من هو في العلِم وفـي المحـرابِ       
ــقِ   ــم اُألفْ ــد نج ــد الزاه   العاب
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  انموذج من خط وختم السيد حيدر الحسني
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  الصدر الكاظمي  السيد حيدر بن السيد إسماعيل-٥٢
   ه١٣٥٦ -١٣٠٩

السيد حيدر بن السيد إسماعيل بن السيد                
الموسـوي،  محمد بن السيد صالح     صدر الدين   

 . الكاظمي

، عندما كان والده      ه١٣٠٩ولد في سامراء سنة     
  : فيها، وقيل في تاريخه

  فحيدر واليمن قد جاءا معا  
                  فناد بالتاريخ ي     قد ظهر  من   

 

فحمله معه وهو ابن خمس  ،ه١٣١٤المشرفة سنة هاجر والده إلى كربالء 
وتعلم المبادئ، وقرأ مقدمات العلوم على لفيف من األفاضل،  سنين، فنشأ بها،

وتتلمذ كذلك على السيد حسين . وحضر على والده وكان عمدة تخرجه عليه
 أيام اقامته بها – والشيخ عبد الكريم اليزدي - أيام تشرفه بكربالء–الفشاركي 

وحضر فيها على خاله السيد حسن ،  ه١٣٣٣ وعاد إلى الكاظمية سنة .-أيضا
ثم هاجر إلى النجف وحضر درس الميرزا النائيني، ودرس السيد أبي . الصدر

 . الحسن االصفهاني، ومحله منهما األرفع، وجانبه األمنع

  .يروي إجازة عن مجموعة من االعالم منهم السيد عبد الحسين شرف الدين
الشيخ محمد تقي بن الشيخ يوسف  والسيد طاهر الحيدري،: تالمذته        من 

 والشيخ الفقيه العاملي، والسيد محمد علي بن السيد عبد الحسين شرف الدين،
  .  عبد اهللا السبيتي، والسيد عبد المطلب الحيدري، والشيخ عبد الغني المختار

ى الكفاية، ورسالة في األوضاع اللفظية، وحاشية عل:         له آثار جليلة منها
المعاني الحرفية، ورسالة في تبعيض األحكام لتبعيض األسباب، والشبهة 

اخبرني ولده السيد : "قال السيد علي الصدر. رية، وعدة رسائل أخردالحي
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 حال االنتقال باالسباب - مع األسف–اسماعيل ان المصنفات المذكورة قد تلفت 
، النها كانت كراريس فسقطت في أثناء واالثاث من النجف إلى بلد الكاظمين

  ".الطريق
        قال السيد الصدر في التكملة في ذيل ترجمة السيد إسماعيل الصدر 

أحد فضالء . ورابعهم السيد الوحيد السيد حيدر: "الكبير عند تعداد أوالده
قوي النظر في الفقه واألصول، . عصره، وحسنات الزمان، العالي االستعداد

وكان عمر السيد حيدر عندما كتب السيد ".  الفضالء والمحققينعداده في
  .التكملة، قد جاوز العشرين ربيعاً بقليل

والحق ان : "        قال السيد عبد الحسين شرف الدين في ترجمته في البغية
السيد حيدر قد بلغ من الفقه واالصول على حداثة سنه، مبلغا يستوجب أن يكون 

 غير –اإلسالم، ومراجعه العامة، ولعلي ال أعرف في الطليعة من شيوخ 
  ". من يرجح عليه بشئ ما في ميزان من موازين الفقه الراجحة-مبالغ

برز بين أخدانه وزمالئه مشاراً : " في ترجمتهاغا بزركقال الشيخ         و
 سواء في أيام إقامة والده أو -إليه في الفضل، وقد رأيته واجتمعت به مراراً 

وكان دائم االشتغال، كثير .  فوقفت على غزارة علمه، وكثرة فضله-بعدها
. المذاكرة، قلما دخل مجلساً ألهل الفضل ولم يفتح باباً للمذاكرة والبحث العلمي

  ".وكان محمود السيرة، حسن األخالق، محبوبا عند عارفيه
لمتكلم العالم العالمة، الفقيه االصولي، ا: "        ووصفه السيد علي الصدر بـ

كان أصغر : "وقال". الحكيم، المحقق المدقق، الثقة العدل الورع الثبت الصدوق
  ".اخوته سناً ولكنه أغزرهم علما

لقد كان رحمه اهللا آية بليغة : "         وقال الشيخ محمد تقي آل صادق العاملي
 وهو بتلك المكانة العلمية -في األخالق الفاضلة، والصفات الكريمة تلقاه 
 طلق المحيا، باسم الثغر، -السامية وبذلك الرداء الجميل من الشرف والمجد



١٥٠ ....................................................ل الجزء األو/  كواكب مشهد الكاظمين 

رقيق الحواشي، ندي الحديث، طري األسلوب، لين العريكة، يتواضع للصغير 
  ".حتّى كأنه بعض سمرائه، ويتصاغر للكبير حتّى كأنه دون نظرائه

       :، منها ه١٣٥١ سنة في رثاء الشيخ عبد الحسين آل ياسين  قصيدة شعرهومن
ــشر   ــل الب ــى ك ــاٍر عل   ج
ــر  ــه مفـ ــه وال منـ   عنـ
ــر    ــذي غب ــى ال ــا فن   كم

  
ــدر  ــدهر غـ ــه الـ   بمثلـ
ــر   ــن عث ــشيه بم ــي م   ف
ــصر   ــان والع ــدى الزم   م
  وعذّبتـــــه بالـــــسهر
  للقلـــب بعـــد مـــصطبر
ــر  ــد اعتم ــدى ق ــت اله   بي

 

  حكـــم القـــضاء والقـــدر 
ــورى ــيص للــ   وال محــ
ــي  ــن بق ــى م ــوف يفن    وس

 :ومنها

ــم   ــدهر وك ــدر ال ــد غ   ق
  النــوىوهــل درى يــوم  

  وا حــــسرة ال تنقــــضي
ــاً  ــرف دم ــرت الط ــد أج   ق
  لــوال بنــوك لــم يكــن   
  لهـــم وفـــيهم وبهـــم  

 

، وشيع  ه١٣٥٦ جمادى االولى سنة ٢٧الكاظمية ليلة الخميس ب توفي        
نب أبيه في الرواق الكاظمي الشرقي، جفي مشهد من الناس عظيم، ودفن إلى 
   .هم المعروفة، في حجرتإلى يمين الداخل إليه من الباب الصغير

الـشيخ  أخيه السيد صدر الدين الـصدر، و      ورثاه جماعة، وأرخ وفاته آخرون ك     
كاظم آل نوح، والسيد جواد الورد، والشيخ محمد تقي صادق العاملي وغيـرهم              

، بعد ذكـر أبيـه      )١(قال الشيخ محمد السماوي في ارجوزته صدى الفؤاد        .كثير
  :وأخيه السيد محمد مهدي

ــن  ــي ع ــر المغن ــوالني   ه  التنوي
  حصل على الخيرات في األخرى      حتى

  ه حيـــدر الفقيـــه يـــوكأخ 
  قد صـرف العمـر بعلـم وعمـل        

                                                        
  .٦٧:  صدى الفؤاد)١(
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ــأرخوا  ــضى الفق"ف ــدرق ــه حي   "ي
 

ــع  ــين"واقتط ــ" االثن ــه الق   درمن

 

  :وكذلك أرخ سنة وفاته السيد محمد صادق بن السيد محمد حسين الصدر بقوله
ـــحرا  ـــم المتـبـ   العالـ
ـــبرا   ـــثين ومخـ   للباحـ

ــا  " ـــب عن ـــدراغي   "حي
 

ــف   ــدين الحني ــت لل ــد كن   ق
ـــرا   ــضل منظ ــال ف   ومث
  جــور الليــالي أرخـــوا  

 

  :ورثاه السيد محمد هادي الصدر بقصيدة طويلة مطلعها
  وأبان رأساً من بني عمرو العـال      
  بالمكرمــات وبالفــضائل والعــال
  جلّت فجـّل مـصابها واسـتفحال      

 

  سّل الردى سيفاً أصـاب المقـتال       
  وطوى القضاء صحيفة مـشحونة     
  ولوى لواء العلـم فـي شخـصية       

 

، والشهيد السعيد السيد  ه١٣٨٨السيد إسماعيل المتوفى سنة :  ولدين هما)١(خلف
بنت (  آمنة، وبنتاً واحدة هي العلوية الشهيدة ه١٤٠٠محمد باقر المستشهد سنة 

 .، وأمهم كريمة الشيخ عبد الحسين آل ياسين)الهدى

  
  في الجامع الهاشمي بالكاظميةالسيدان إسماعيل ومحمد باقر الصدر 

  الشيخ محمد جواد مغنية وبينهما
                                                        

: ، التكملـة  ٢٧١-١/٢٦٤: بغية الراغبين ،  ٢٦٥-٦/٢٦٤: األعيان: من مصادر ترجمته   )١(
 ،٢/٨٠٦:  معجم رجال الفكـر    ،١/١١٨: ، معارف الرجال  ١٧٩-٢/١٧٨: ، الحقيبة ١/٥٩

 .٦٨٤-٢/٦٨٣: ، نقباء١٧٤-١٧٢: ، النفحات القدسية٣/٦٦: موسوعة أعالم العراق
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  الميرزا حيدر علي العلياري-٥٣
  ه١٣١٠ -٠٠٠٠
 .        الميرزا حيدر علي العلياري

        أصله من تبريز، هاجر إلى النجف األشرف في أوائل شبابه، فحضر 
يرزا حبيب اهللا على الشيخ مرتضى األنصاري، والسيد حسين الكوه كمري، والم

  . الرشتي، وغيرهم
ولما كمل فضله عاد إلى بالده، فقام بالوظائف الشرعية، وصار له شأن 

  . وجاللة، وأصبح من المراجع في أمور الدنيا والدين
 . حاشية على اللمعة، وأخرى على القوانين:         له آثار منها

لده الشيخ حسين،         تشرف لزيارة العتبات المقدسة في العراق مع و
  ، ودفن في الصحن  ه١٣١٠فمرض وتوفي في الكاظمية في شهر رمضان سنة 

  . )١(الشريف
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
  .٢/٦٩١: نقباء البشر: ترجمتهمن مصادر  )١(



١٥٣ ....................................................ل الجزء األو/  كواكب مشهد الكاظمين 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



١٥٤ ....................................................ل الجزء األو/  كواكب مشهد الكاظمين 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٥٥ ....................................................ل الجزء األو/  كواكب مشهد الكاظمين 

  )١(السقا الكاظمي  الحاج خضير بن عباس-٥٤
   ه١٤٠٩ -١٣٤٩

        الحاج خضير بن عباس بن علي السقا 
 . الكاظمي

الكاظميـة سـنة    بمحلة البحيـة    في          ولد  
، وأكمل دراسته االبتدائية في     ه١٣٤٩ / م١٩٣٠

المدرسة األميرية، والدراسـة المتوسـطة فـي        
عدادية إمتوسطة الكاظمية للبنين، واالعدادية في      

ــين ــة للبن ــهادة . الكاظمي ــى ش ــصل عل   وح

  

  

  
ثم سـافر الـى سـوريا سـنة         . ادجامعة بغد كلية التجارة في     البكالوريوس من 

م، مع زميله وصديقه السيد داود بن السيد سلمان العطار لدراسة الحقوق،           ١٩٥٨
  .إال انه لم يكمل دراسته، وعاد الى وطنه بعد سنة

        عين موظفاّ في مصرف الرافدين، وشغل عدة مناصب وظيفيـة فيـه،            
تقاعـد فـي    أحيل إلى ال   وعمل في فروعه في بغداد وكربالء والسماوة، الى أن        

  .م٢٠/٤/١٩٨٠
مكتبـة  (        كان كثير التردد على الحسينية الحيدرية، ومن رواد مكتبتهـا           

وكانت له صالت وثيقة، وعالقات أكيـدة مـع شـباب           ). االمام الصادق العامة  
  ).الحاج خضير الحيدري(ن انه منهم، فكان يدعى االسرة الحيدرية، حتى ظُ

للسيد اسماعيل بن السيد حيدر الصدر، وسـافر معـه إلـى          وكان مالزماً أيضاً    
وله عالقة مع   . النجف األشرف أثناء محنته في أواسط القرن الميالدي الماضي        

  .أخيه، الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر
                                                        

 استفدت في إعداد هذه الترجمة من ورقة كتبها إلي الحاج نزار بن الحاج محمد جعفر آل                 )١(
  .م، أمالها عليه الحاج محمد بن الحاج خضير السقا١٨/٨/٢٠٠٧طه، بتاريخ 
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        كان من المنتمين األوائل الى حزب الدعوة اإلسالمية، مع مجموعة من           
  .الزبيدي، وغيرهما طار، والحاج جوادأقرانه، كالسيد داود الع

        ساهم في بعض المشاريع الخيرية في الكاظمية، ودرس فـي مدارسـها            
  .مجاناً لفترة من الزمن

م، بسبب نشاطه الديني والحركي،     ١٩٦٩اعتقل في السماوة صيف سنة              
خـرى  أواعتقل مرة .  شيوخ العشائر فيها  حه بعد أيام، نتيجة ضغط    اثم اطلق سر  

م، مع افراد عائلته، التي اطلق سراحها بعد اشهر، تعرضت خاللهـا   ١٩٨٠سنة  
اما هو فقد ظل صابراً محتسباً، صلباً ال يتزعزع، القـى           . لشتى أنواع التعذيب  

خالل فترة اعتقاله ما ال يستطيع وصفه ويصدقه، اال الذي عاناه، حتـى اطلـق               
  .  م١٩٨٢سراحه في تشرين األول سنة 

 م،٢١/١/١٩٨٩الكاظمية في الساعة الثامنة من مساء يوم السبت         توفي ب         
 ودفن في طارمة الحجرة االولـى يمـين         ،ه١٤٠٩ جمادى اآلخرة    ١٣الموافق  

أواخـر  ولعلـه مـن     . الداخل إلى الصحن الكاظمي الشريف من باب قـريش        
  . ة، ثم منع الدفنالمدفونين فيه في تلك المد
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  )١(إبراهيم الوردي بن السيد السيد خليل -٥٥
   م١٩٨٤ -١٩١٩

    السيد خليل بن السيد إبراهيم بن السيد           
  .ربيع بن السيد هاشم أبو الورد الكاظمي

في الكاظمية           ولد في محلة الدباغخانة   
 م، وتتلمذ في مدارسها، ثم دخـل      ١٩١٩سنة  

معهد إعداد المعلمين وتخرج فيـه، وشـغل        
  . وظيفة معلم

 ١٩٥٠ النحت في معهد الفنون الجميلةدرس 

 

 
      .م، وانتقل إلى التدريس الثانوي١٩٥٤/

كان والد الفنان من المشتغلين بنوع من الحرف المتفردة، وهي صـناعة                 
، المستعمل في أعمال النسيج والحياكـة اليدويـة،    )المنكوك(المكوك الخشبي أو    

ا ان البيئة العامة التي احتضنت الـورد        ولم يكن احد ينافسه في دقة الحرفة، كم       
كانت بيئة حرفيين من ناحية، وبيئة منائر وقباب وألوان وزخارف، ومـن هنـا              
تركت هذه األجواء مجتمعة تأثيراتها على نفسية الطفـل، فنـشأ شـديد الولـع               

  .بالحرفيات التراثية والموروث الفلكلوري، والوجوه الشعبية والخط والزخارف
ن األعضاء البارزين في جماعة بغـداد للفـن الحـديث، ومـن             كان م         

أنا انطلق في عملـي الفنـي   (المخلصين لتوجهات هذه الجماعة، يقول عن نفسه  
من الفكرة التي حملتها جماعة بغداد، والتي اتخذت من المـرأة رمـزاً لفكـرة               

لسنين، واستلهم في عملي التراكم النحتي العظيم لتاريخ بلدي منذ آالف ا          .. كبيرة

                                                        
مجلـة  نـشرتها    ، استفدت في إعداد هذه الترجمة من مقالة كتبتها االستاذة خلود الـدايني            )١(

  .١/٣/٢٠٠٦، المؤرخ ٨٦في عددها ) الصوت اآلخر(
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دون ان يعني ذلك، انني ابتعد عن المعاصرة والواقع الحضاري المتحرك إلـى             
  ). إمام

كان يتميز ببشرة بيضاء، وشعر كث أبيض اللـون         : " )١(        يقول أحد طلبته  
وراثياً، ويتحلى بوداعة غريبة تليق بفنان أصيل، وأهم من هذا على المـستوى             

دود، سنا نحن طالبه، فهو صديق إلى أبعد الح       اإلنساني، انه كان األقرب إلى نفو     
ن الرجل صديقه الشخصي برغم فارق الـسن،        بل كان كل واحد منا يشعر وكأ      

لم يكن  . ولهذا كان تعاملنا معه مزيج من اإلحساس بالصداقة واألبوة واألستاذية         
، انه يجلس في القاعة الكبيـرة، عنـد         )الصف(يلقي محاضراته الفنية علينا في      

وال يغادرها  ) المرسم(الثاني من مبنى ثانوية الكاظمية والتي تعرف باسم         الطابق  
أبداً، وحين تبدأ حصة الرسم ألي صف من الصفوف، يتوجـه الطـالب إلـى               

) نظيفة(عة  القا. األعلى مع دفاتر الرسم وعدة التلوين، ويأخذون أماكنهم المعتادة        
   وهنا وهناك لوحات    دران، بالسقف والج   باألرضية وانتهاء  على مدار السنة، بدء 

مكتملة أو في دور التخطيط ومزهريات ورد ومنحوتات خشبية صـقيلة طالمـا            
كـان  . كانت تثير دهشتنا، موزعة بعناية على الفضاء الفارغ في مقدمة المرسم          

الرجل يمدنا بالكثير من المعارف النظرية األولية التي تناسب أعمارنا، األلوان،           
راج ألوان جديدة أو ابتكار ألوان تستحضرها مخيالتنـا        تصنيفاتها، مزجها، استخ  

البحت إلى فنون تـشكيلية     ) الرسم(خارج المألوف، بل كان يخرج بنا عن دائرة         
، ومع تلك المعلومات النظرية كنـا       )النقشات(أخرى، أذكر منها تصميم األقمشة      

هنـا،  معه وبإشرافه نتحول إلى التطبيق، وهو يتجول، ويراقب سذاجاتنا، يعدل           
  ". ويبدي مالحظة هناك، ويقف في الوقت نفسه على األنامل الموهوبة

م إلى جماعة بغداد للفن الحديث، وشارك فـي تـسعة        ١٩٥٣        انتمى عام   
وله مـشاركات   . ١٩٧٥ -١٩٥٤معارض مشتركة مع الجماعة، ما بين أعوام        

                                                        

  .وهو المدرس حسن الجبوري )١( 
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ـ  ١٩٨١وفي عام   . ١٩٧٢-١٩٥٢في العديد من المعارض ما بين أعوام         ام  أق
وقد شارك فـي أربعـة      . معرضه الشخصي األول على قاعة الرواق في بغداد       

  . االتحاد السوفياتي، وبريطانيا، وفرنسا، وايطاليا: معارض خارج العراق في
فنان مرهف يعامل الخشب كمـا يعامـل        : "        قال عنه جبرا إبراهيم جبرا    

بـساطة واألنـاس   الجوهري الذهب، ومواضيعه تتسم بإنسانية خاصة، تمجـد ال   
ن هذه البساطة المرهفة،    وتأتي جمالية أعماله م   . ة العريضة الذين يمثلون البشري  
  ". في كل شيء يصنعه وكظاهرتين يتميز بهما فن النحاتوهذه اإلنسانية الدقيقة

        وعند الفنان نوري الراوي ان أعمال الورد تتطلب دراسة تحليلية لبيئتـه      
ناً لتقاليدها، ولذلك ارتبطت أعمالـه بالوسـط الـشعبي،    االجتماعية التي ظل أمي 

وبالتبسيط الذي يصل إلى درجة التأليفات العضوية في الفـن الفطـري، علـى              
الرغم من تخرجه في فرع النحت بمعهد الفنون الجميلة، ولكنـه ظـل يحـتفظ               

  .بشخصيته المتميزة وبنكهة أعواد النارنج وأخشاب الصندل
الورد يقف بين االتجـاه     : "لفنان والناقد عادل كامل بأن            ويرى األديب وا  

الذي بلوره أستاذه جواد سليم، وبين النـزعة الفطرية لمنعم فرات، ولكنه تميـز          
انـه مـن    . بالبحث عن شخصيته الشعرية المنتمية إلى حضارة وادي الرافدين        

ئل النوع الذي يقودنا إلى االنسان في عذوبته وعذابه وعـشقه الـصافي، بوسـا       
وأن ". "نحتية تتجنب التعقيد المعاصر، أو التقليد المباشر للنــزعات العالميـة          

  ".خليل الورد يبقى عالمة مصداقية في النحت العراقي المعاصر
 الحجرة الثالثـة    في، ودفن   ه١٤٠٤ / م١٩٨٤        إنتقل إلى رحمة اهللا سنة      

جرة الـشيخ   وهي ح . )١(يسار الداخل إلى صحن قريش من باب صاحب الزمان        
  .هادي شطيط

                                                        
، ١٤٢٩ صـفر    ٢١ حدثني بذلك السيد مرتضى بن السيد محمد الـورد، يـوم الجمعـة               )١(

٢٩/٢/٢٠٠٨.  
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  الشيخ درويش بن الشيخ محمد يحيى الوندي-٥٦
٠٠٠٠ -٠٠٠٠ 

بن الشيخ محمد يحيى بن الشيخ محمد قاسم ابـن الـشيخ           الشيخ درويش   
 .محمد الوندي، الكاظمي

ومن ذريته الشيخ محمد بـن      . آبائه كلهم علماء وفضالء   من بيت علم وجاللة، و    
  ). لهالمترجم(الحاج كاظم بن الشيخ درويش 

        اشتغل في العلم، فحصل مادة حسنة، وعرف بالفضل والكمال، ألنه كان           
ولكنـه كـان مـع      . شديد الفهم، محترق الذكاء، فلحقه من ذلك مرض الجنون        

وإذا خال عنهـا  . ، وتكلم فيها بترو وشعور   مرضه، ربما فطن للمذاكرات العلمية    
  .خلط وخبط

وسأل يوما من العالمة الشيخ حسن كاشف الغطاء إعانته لعسر لحقـه، فتـردد              
انما يستشكل في أخذ    : فقال له الشيخ درويش   . الشيخ حسن عن إعطائه شيئا بيده     
  .المال من المجنون ال إعطائه إياه

الفقه والفتاوى سماه المفاتيح، ألنه يـذكر       وكتب في أيام مرضه كتاباً ظريفاً في        
مع كل مسألة كلمة مفتاح، واختار أن تكون في آخر المسألة ال أولها كما هـي                 

 .العادة

  .وكان لهذا الرجل خط يروق العيون بحسنه
        توفي في الكاظمية، ولكن لم أستطع معرفة تاريخها، وهو قطعـاً مـن              

ي وسط إيوان الطارمة الشرقية، أمـام بـاب         أعالم القرن الثالث عشر، ودفن ف     
  .)١(الرواق الشريف

وهو جد الشيخ محمد بن الحاج كاظم، صهر الشيخ محمـد حـسن آل ياسـين                
  .الكبير

                                                        
  . أوراق الشيخ راضي آل ياسين: من مصادر ترجمته)١(
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  بن السيد حسن األعرجي   السيد راضي-٥٧
  ه١٢٢٧ -٠٠٠٠

  بن السيد شرف الدينسيد راضي بن السيد حسن بن السيد مرتضى        ال
 .األعرجي الحسيني، الكاظمي

 والسيد محمد ،        ولد في بغداد، وتتلمذ على االغا محمد باقر البهبهاني
  .ويروي عنهم. مهدي بحر العلوم، والشيخ سليمان العاملي
  .        له في الفقه واالصول عدة مصنفات

  ".  ورعاً نقياً تقياً مجتهداً عامالً،كان عالماً: "ل السيد جعفر في النفحة        قا
كان من المعاصرين للعالمة السيد عبد : "قال الشيخ في الكرام البررةو        

  ". ومن االجالء المشاهير في الكاظمية. ١٢٤٢اهللا شبر المتوفي سنة 
ولعله ". حب المحصولوهو ابن اخ الحجة السيد محسن األعرجي صا: "ثم قال

  ).اخ(من سهو القلم، والصحيح 
ورأيت له رسالة تشتمل على خطبة : "         قال السيد جعفر في األساس

فاطمة مشروحة، يرويها عن أبيه عن جده عن آبائه، واحداً بعد واحد، عن عبيد 
وألخيه السيد محسن أخرى مثلها، إال ان رسالة . اهللا األعرج، عن عمه زيد

د راضي استشهد أللفاظها بأشعار العرب، ورسالة أخيه السيد محسن مجردة السي
  .عن الشواهد بالشعر، واستشهد أللفاظها باآليات والروايات، وهي عندي

وقد أجزت ولدي وقرة عيني محمداً، روايتها : وفي آخر رسالة السيد راضي
آبائي عني، وليعلمها ولده وأخوته، وليجيزهم روايتها، كما رويتها عن 

وأجدادي، وأن يحفظ ألفاظها ومعانيها، وليكن بها ضنينا، وال يطلع عليها أحد 
 من ولده وأخوته، كما دفعها  عليهمن شانئينا ومبغضينا، وليدفعها إلى من يعتمد

جدي إلى والدي وعمي السيد جعفر، ودفعها والدي إلي وإلى أخي محسن، وأنا 
كتبها . فانها خير من الدنيا وما فيهاقد دفعتها إليك، وخصصتك وأتحفتك بها، 
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بيده الفانية، راضي بن الحسن الحسيني األعرجي، عصر يوم الجمعة عاشر 
  ".شهر رمضان سنة خمس وعشرين ومائتين بعد األلف

ر، أي فـي شـهر    ، قبل أخيه السيد محسن بستة أشه        ه١٢٢٧        توفي سنة   
  .الكاظميةربيع األول، ودفن ب

 ولداً، ذكرهم حفيده السيد جعفر األعرجـي النـسابة   ٤٦ -اهللا رحمه –وقد أولد  
أحد بيد ان عقبه انحصر في      . في كتابه الحديقة البهية في نسب السادة األعرجية       

، والسيد هاشم، والسيد كـاظم، والـسيد محمـد         السيد محمد : ومن أوالده . عشر
  .علي، والسيد جعفر

ناِد بأي  :  الحمالين، يقول للحمال   ومما يروى انه كان إذا بعث إلى داره شيئاً مع         
  . )١(إسم شئت، فان له مسمى هناك

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
: اضي آل ياسـين، الـدر المنثـور    ، أوراق الشيخ ر   ٥٢٥: األساس:  من مصادر ترجمته   )١(

  ١٨٠: النفحات القدسية، ٨٥: نفحة بغداد، ١/٥٢٤: الكرام، ٣٧١
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  بن الشيخ حسين الخالصي   الشيخ راضي-٥٨
   ه١٣٤٧ -١٢٧٤

الشيخ راضي بن الشيخ حسين بن الشيخ         
عزيز بن الشيخ حسين بن علي ابن إسماعيل بن 

  .علي بن عبد اهللا الخالصي
ة في الثالث والعـشرين             ولد في الكاظمي  

، ونشأ    ه١٢٧٤من شهر ذي الحجة الحرام سنة       
فيها، ثم هاجر به والده إلى النجف األشرف مـع       
  أخويه الشيخ مهدي والشيخ محمد صادق، فقـرأ       

  

  

  
ثم عاد إلى الكاظمية، فتتلمذ بها . الفقـه واالصولالمقدمات ودرس سـطوح 
 .عطيفة، وعلى السيد علي على الشيخ عباس الجصاني

 –، ألزمه المرجع الشيخ محمد حسين الكاظمي  ه١٣٠٦ولما توفي استاذه سنة 
 بالعودة إلى النجف، فتشرف وحضر عليه، وعلى الميرزا -وهو من أرحامه
  . إلى سامراء، فحضر على السيد الشيرازيهاجرثم . حبيب اهللا الرشتي

غل بالتدريس ونشر         عاد إلى الكاظمية بعد وفاة السيد الشيرازي، فاشت
وكان السيد إسماعيل . األحكام، وقام بإمامة الجماعة وغيرها من الوظائف

  .الصدر الكبير يلقّبه بفقيه الكاظمية
الشيخ مهدي الجرموقي، والشيخ موسى الجصاني :         من تالمذته

الكاظمي، والشيخ عبد الحسين البغدادي، والسيد مهدي القزويني الكاظمي، 
والسيد والسيد مصطفى بن السيد إبراهيم الحيدري، يسى األعرجي، والسيد ع

 والشيخ باقر فضل األعرجي، والسيد جعفر األعرجي، والشيخ جعفر القريشي،
، والشيخ أسد اهللا الخالصي، والشيخ هاشم البوست فروش، لقفلچياحسن 

محمد والشيخين عبد الحسين وعلي آل أسد اهللا، والسيد مهدي البغدادي، والسيد 
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وولده والسيد صالح الحلي، والشيخ مهدي المراياتي، بن السيد حسن األعرجي، 
  .وغيرهمالشيخ مرتضى الخالصي، 

شرح كتاب المعالم في األصول، وكتاب في :         له تصانيف كثيرة منها
االجتهاد والتقليد، ومختصر الرسائل للشيخ االنصاري، وحاشية على كتاب 

 الرضاع، ورسالة في اجتماع األمر والنهي، ومنظومات القوانين، ورسالة في
 وقد صدر منظومته .عديدة في الفقه والمواريث والنحو وعلم الكالم، وغيرها

  :في الفقه بمقدمة في اصول العقائد أولها

كان من األعاظم األوتاد، واألخيار : "قال الشيخ آغا بزرك في ترجمته        
ولما كمل فضله عاد إلى بالده، فقام بالوظائف الشرعية، وصار له شأن ". "العباد

  ". يا والدينوجاللة، وأصبح من المراجع في أمور الدن
كان من كبار علماء : "        وترجمه السيد الموسوي في أحسن الوديعة فقال

. العراق، مشهوراً في اآلفاق، وكان أحد مراجع اإلمامية في الديار العراقية
وكان عارفاً باللغة العربية، ماهراً في األفانين العقلية والنقلية، وكانت له حافظة 

ن ذا هيبة ووقار، وورع وعز واقتدار، يستمطر الغيث وكا. عجيبة، وقوة غريبة
بدعائه، ويرتدع العاصي عن المعاصي بكالمه، وكان فصيح اللسان، بليغ الكالم 
والبيان، حسن المحاضرة، حلو العبارة، حاضر البديهة، ينظم الشعر بال كلفة، 

لة، وكانت له معنا صحبة تامة، ومحبة كام. وينشأ الرسائل المطولة بال مشقة
 ناصر سنة سيد المرسلين، ذاباً عن الدين، - بل في العراق-فكان في الكاظمين 

وساعياً في حفظ عقائد المسلمين، سعياً يبقى اثره إلى يوم يقوم الناس لرب 
  ".العالمين

  باسم الحسين السبط سبط المصطفى    
  لـم يـك عـابـثـا بمـا سـواه    
  نـص علـى ذلك فيـما أحكمــا     

 

  نجل من قد شــرفا    يقول راضي    
ـّنا حـاشـاه       فـاعلـم بـأن رب
  بل خلـق الخلـق لغـاية كمــا     
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        توفي في الكاظمية بعد طلوع الفجر من يوم الخميس، الخامس عشر من 
ودفن مع أخيه الشيخ محمد صادق في ،  ه١٣٤٧شهر جمادى الثانية سنة 

ة يسار الداخل إلى الصحن الصحن الشريف، في الحجرة المتصلة بباب القبل
  . وكان قد ذهب بصره في أواخر عمره).٣٧حجرة رقم (الكاظمي 

  :، بعد ذكر آبائه)١(قال الشيخ محمد السماوي في ارجوزته صدى الفؤاد

  :)٢(ورثاه خطيب الكاظمية الشيخ كاظم آل نوح بقصيدة مطلعها

  

ببنت السيد محمد بن السيد حـسن بـن الـسيد محـسن              )٣(راضي تزوج الشيخ 
الـشيخ  و الشيخ محمد تقـي،   :  هما )ستأتي ترجمتهما  (يناألعرجي، وأعقب ولد  

  .مرتضى، الذي صلى مكان أبيه
  
  
  

                                                        
  .٦٥:  صدى الفؤاد)١(
  .٦٢٥-٣/٦٢٣: ديوان الشيخ كاظم آل نوح )٢(

، أوراق  ١٢٨-٢/١٢٦: أحـسن الوديعـة   ،  ٤٤٥-٦/٤٤٤: األعيان: من مصادر ترجمته   )٣(
، نقبـاء البـشر     ٤/١٥٠:  المـؤلفين  معجـم ،  ١٢-١١: الشيخ راضي آل ياسين، فضالء    

  .١٨٤-١٨٢: ، النفحات القدسية٧١٨-٢/٧١٧

  وهو كحد السيف فـي المـضاء      
   الــسـعادهوأدركـــته منهـــما

  "الراضي لقـي انعامـا    "فأرخـوا  
 

  وكالحفـيـد الراضـي بالقـضاء     
  أنار في العلـم وفـي العبــاده      

  كما اسـتقامــا  " فردا"ثم مضى   
 

ــسام   ــّل ح ــه ف ــدين االل   ول
   

  الصبر أحجى وعزكم ال يـضام     
ــيكم اآلالم   ــوم ف ــد ذا الي   بع

 

  ظم الخطـب وادلهـم الظـالم      ع 
 : ومنها

   فـان أسـرة الخالـصي صـبراً   
ــت   ــا ال ألم ــتم بمثله   ال فجع
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   الكاظميي الطبيب المدراسيا عل السيد رض-٥٩
  ه١٣٠١ -١٢٢٤

 ، الطبيب،الحسيني  بن السيد حيدر علي بن السيد أسد علي        السيد رضا علي
 .، الكاظمي الهنديالمدراسي

. ، من بيت شريف رفيع في مدراس ه١٢٢٤ سنة  في مدراس الهند        ولد
 والصالح، وجهبذاً من من كبار رجال التقوى: "وصفه الشيخ راضي آل ياسين بأنه

جاء من مدراس الهند شاباً مع النواب مطهر علي خان، . علماء الطب النابغين
وأقام . وهو رجل من متمولي الهند، ونوابهم المشهورين بالتدين وحب الخيرات

عند وروده بكربالء، وأهداه النواب المذكور جارية كان يتميزها ويحبها من بين 
  ".ه١٢٥٨ها، فولدت له السيد حسين سنة جواريه، لكمالها وتدين

حاذقاً في الطب، كان سيداً جليالً نبيالً، : ")١(السيد علي الصدر بقوله وصفه        
  ".وعارفاً بطباع أهل البلد، موافقاً للفقراء ومساعداً

، ودفن في السرداب األيمن للحجرة الثالثة، يمين الداخل    ه١٣٠١سنة          توفي  
  ). حجرة السادة آل الصدر(باب المراد لشريف، من  اإلى الصحن

  : بقوله)المعروف باإلمام الهندي( )٢(وأرخ وفاته ولده السيد حسين
  "علي رضـي اهللا عنـه     "رخ  أ

 

 قـضى " رضا علي " به   رضى  
 

والسيد كاظم، والـسيد    ) تأتي ترجمته (لسيد موسى   ا: آخرين هم وله أوالد           
السيد حـسن الـصدر،     ولهم أخت تزوجها    . مدراس محمد علي، وأمهم علوية من    

الً في النحو والصرف، وله خط      والسيد كاظم كان شاباً شريفاُ، فاض      .وهي أم ولده  
 رجـب سـنة    شـهر ٢١توفي يوم الجمعة   .  تخرج على أخيه السيد موسى     حسن،
  . محمد علي، المتوفى في حياة أبيهوأخيه السيدودفن مع أبيه ، ه١٣٢٠

  

                                                        

  .٤/٤٦٣:  الحقيبة)١( 
وكان ولده هذا طبيباً أديباً شاعراً كاتباً خطاطاً مجوداً للقرآن، لقبه السيد شرف الدين بإمام                )٢(

  ).ع(ن رواق اإلمامين العسكريي، ودفن في ه١٣٣٤توفي بسامراء سنة . القراء والحفّاظ
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  ن الحاج علي الصفار القطيفي الشيخ رضي ب-٦٠
  ه١٣٧٤ -١٢٩٥

        الشيخ رضي بن الحاج علي بن محمـد        
  .بن حسن بن فردان الصفار، القطيفي

        ولد بجزيرة تاروت في القطيـف سـنة        
األولية فيها، ثـم    علوم  بعض ال تلقى  ، و   ه١٢٩٥

 فقـرأ ،  ه١٣١٧ النجف األشرف سنةهاجر إلى 
عة مـن العلمـاء     المقدمات والسطوح على جما   

   والشيخ عبـد   ،النهاشالشيخ محمد علي    : منهم

  
    

 

 
وحضر البحث الخارج في الفقه . آل جسامالهادي شليلة، والشيخ جاسم 

،  الشيخ محمد كاظم الخراساني:على كبار الفقهاء المراجع منهم واألصول
، لشريعةا الشيخ فتح اهللا المشتهر بشيخ، وكاظم اليزدي الطباطبائي محمد السيدو
 .  الشيخ أحمد كاشف الغطاء، والشيخ هادي الطهرانيو

إذ أحدثت وفاة أخيه الشيخ ،  ه١٣٣٥سنة إلى وطنه عاد من العراق         
 حصل على مرتبة وكان قدتاروت، حسن فراغاً كبيراً، فطلب منه العودة إلى 

، تشيد وإجازات كبار العلماء من أساتذته  مزوداً بشهاداتكبيرة في العلوم،
  .حوله، واالستفادة منه بمكانته العلمية، وتدعو الناس لاللتفاف

دة العلماء، وزبدة وهذا عم": فقد جاء في شهادة السيد محمد كاظم اليزدي
ألتقياء، البر التقي، الشيخ رضي بن الحاج علي آل فردان ة االفضالء، وصفو

لى النجف األشرف وأسعده بتقواه، قد هاجر إ الصفار، رضي اهللا عنه وأرضاه،
لمكان الشريف مواظباً على ك ا الزمن ولم يزل طول إقامته في ذلبرهة من

نجاح، حتى بلغ ى وعية الشريفة، مع هدى وصالح، وتقوتحصيل العلوم الشر
لطالب، وكفاية  وهللا الحمد المراتب العالية، والمنازل السامية، ونال ما فيه بالغ
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نواره، ن أم اهللا تعالى لمرضاته االقتباس مهلراغب، فعلى اخواننا المؤمنين وفق
وأخذ  واالقتداء بآثاره، والمالزمة له في تعلم األحكام، ومعرفة الحالل والحرام،

  ".هالمسائل الشرعية من
ف شطراً وافراً من عمره صر: "وجاء في شهادة الشيخ أحمد كاشف الغطاء

، فكرع من نمير ةحصيل العلوم الدينية وتحقيق األحكام الشرعيالشريف في ت
زهار رياضها، ما يروي الغلة، ويشفي العلة، وينقع ن أحياضها، واقتطف م

يحصل به زاد الطالب، ومناخ الراكب، ، والصدى، ويقمع العدى، ويثلج الصدر
واهد واضحة، وأنوار الئحة، ه شائل، وري الناهل، وفيه لمن اختبروبغية الس

يدهم اهللا تعالى بروح ن أننا المؤمنيالم ظاهرة، فعلى إخواومخائل صادقة، وأع
    ."همنه االستضاءة بأنواره واالقتفاء بآثار

ت قالً بين بلدته تاروكان يمارس دور اإلرشاد الديني في وطنه متن        
ولم يزل طيلة حياته في أي بالد سكن، وفي أي . ىمدينة القطيف ومدينة صفوو

قهية، والمواعظ  الشرعية الفقطن، يقيم الصالة جماعة، ويبث المسائل محل
م يروج سالته العملية على أحسن وجه وقلما حضر مجلساً ل راإلرشادية، مؤدياً

أيها الناس ": ثيراً ما يفتتح إرشاده ووعظه بقولهن كفيه المسائل الدينية، وكا
   ."اسمعوا وعوا

  .القطيف ثم الكويكبس بفي أواخر عمره سكن منطقة مياو
ـ : ه عدد من العلماء الفضالء منهم  درس على يدي           ـ ن يالشيخ علي ب  ىحي
 الشيخ علي بن إبـراهيم الفليتـي      ، و لشيخ منصور بن علي آل غنام     ، وا المحسن
  .التاروتي
 له بعض الحواشي على جملة من الكتب المنطقية والفقهية واألصـولية                  

 مـن الرسـائل   وحواشي وشروح وتحقيقات علـى جملـة   ،  والكالمية والحكمية 
وفاق والحساب والكيميـاء، وغيـر    كعلم األ؛والتأليفات المدونة في بعض الفنون   

   . ذلك
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الرابع من شهر صفر سنة دينة كرمانشاه، صبيحة يوم األحد ي متوفي ف        
ونقل جثمانه الطاهر بالسيارة إلى ،  في طريقه عودته من إيران، ه١٣٧٤

  . )ع(ين مين الكاظمالكاظمية ودفن في اليوم التالي في صحن اإلما
وقد رثاه الشعراء بقصائد كثيرة، كالشيخ محمد حسن المرهون، والمال علي بن 

  :محمد بن رمضان، وأرخ وفاته الشيخ فرج العمران ببيتين هما

  : علي بن الحاج محمد الزاهر من أهالي العوامية بقولهوأبنه الحاج

  

يخ حـسن   واألخير والد الـش   .  ولدين هما الشيخ حميد، والشيخ موسى      )١(وأعقب
  .)اصرالمع (الصفار

 
 الشيخ حسن الصفار

 
 

                                                        
موقع واحـة القطيـف االلكترونـي     ، ٣١٧-٢/٣١٠: أنوار البدرين :  مصادر ترجمته   من )١(

www.qatifoasis.com.  

ــا  ــت مأتم ــوم وأقام   أم العل
  "بفقدها رضـي العلمـا    "أرخ  

 

  قضى الرضي نحبـه فانتحبـت      
ــا ــوم عزه ــى أم العل ــم إل   فق

 

  وخلّد ذكـراه فـي الخالـدين      
  التي قد أعدت إلـى المتقـين      
  ومات سعيدا على خيـر ديـن     

 

  رضي لقـد رضـي اهللا عنـه        
  وأســكنه اهللا فــي الجنــة  
  لقد عاش كالبدر بـين األنـام      

 

http://www.qatifoasis.com
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الطبرسي المازندرانين ماز الشيخ -٦١  
  ه١٣٢٢ -١٢٢٦حدود 

      .الطبرسي المازندراني)  محمد زمان(ولى زمان الم        الشيخ 

العربية في  بل  اشتغ. قرى سوادكوه ، وأصله من      ه١٢٢٦        ولد حدود سنة    
قرأ .  ثم رحل إلى طهران وبقي بها عشر سنين مشغوال بالعلوم          ،مدينة بارفروش 

 هادي الطهراني، وقرأ العلوم العقلية على االقا        ىلومالصول فيها على    الفقه واأل 
 وقـرأ علمـي     ،االصـفهاني جلوه   الحسن   يبلسيد أ  وا  المدرس الزنوزي،  علي

ثم هاجر إلى النجف وبقـي      . لى الميرزا حسين السبزواري   الحساب والهندسة ع  
  . فيها خمس سنين يقرأ الفقه واالصول على الميرزا حبيب اهللا الرشتي

  .ثم هاجر إلى سامراء مستفيدا من بحث السيد المجدد الشيرازي
  .        وله مصنفات في الفقه واالصول والكالم لم تخرج إلى البياض

كـان  : " الصدر في التكملة في ترجمة والده السيد هادي                قال السيد حسن  
سـاعة دفـن    [الحاج مال زمان المازندراني واقفا على باب السرداب إلى جنبي           

هـذا  : فقلت له ما دهاك؟ فقال    . اهللا أكبر، وأخذته الرعدة   : فقال لي ] السيد هادي 
 قد حضر إليه، وهـو اآلن فـي       ) عليه الصالة والسالم  (الحجة صاحب الزمان    

وما كنت أعرف عظم قـدر هـذا   : قال. السرداب، فاني أعرف رائحته المباركة  
  .السيد الجليل إلى هذه الدرجة

 وهذا الحاج مال زمان، من العلماء الربانيين المرتاضـين المجاهـدين، القـائم             
الصائم، الذي بلغ به الحال ان يقتات في افطاره أيام رياضته بالمدينة الطيبة قدر              

صاحبه ) ره(وله كرامات ومكاشفات جليلة ذكرها العالمة النوري        . لوزة واحدة 
  )". عليه السالم(في بعض مؤلفاته المتعلقة بالحجة المهدي صاحب الزمان 

كان من أعاظم الفقهاء وأكابر : "ترجمه الشيخ في نقباء البشر فقال        
أولياء اهللا العلماء، ومشاهير الصلحاء واألتقياء، ومن رجال الدين األبدال، و
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كان متحرزاً عن الشبهات، بل وكثير من . المخلصين له في األقوال واألفعال
المباحات، وكان ال يصلي إال بالطهارة الواقعية، وكان صائم الدهر حضراً 

وكان ال يستعمل في األكل والشرب واللباس إال . وسفراً، لنذر نذره على نفسه
لى السنن والمستحبات، قائم الليل، قليل وكان مواظباً ع. ما كان معلوم الطهارة

  ".المعاشرة
كان كريماً سخي الـنفس، كثيـر النـوال        : "        قال الشيخ راضي آل ياسين    

والبذل على عياله وضيوفه، وال يكون ذلك إال من دين على دين، غيـر عـابئ       
بثقله، وال مضطرب بشأن وفائه، لشدة اعتماده على اهللا تعالى، وصـحة توكلـه    

فبلغ دينه مرة مائتي ليرة ذهب، وهو مبلغ عظيم على مثله، وفـي مثـل               . هعلي
. أيامه وعصره، يوم كان شراء دار كاملة ال يكلف أكثر من ربع هـذا المبلـغ               

فاتفق أن هيأ اهللا له أجرة نيابة الحج إلى بيت اهللا الحرام في ثالثمائة وخمـسين                
ثم أقـام فـي المدينـة       . لحجفوفّى دينه كامالً، وأدى نيابة فريضة ا      . ليرة ذهب 

في البقيـع، ال يغـادره   ) بيت األحزان(المنورة عاماً كامالً، قضاه كله ساكناً في   
إال مرة واحدة في االسبوع، فيدخل المدينة للزيارة، ويخرج بمـا يحتاجـه مـن     
غذائه لالسبوع وهكذا، حتى حال حوال وأدى الحج ثانية، ورجع إلى الكاظميـة             

 له من نيابته ما كفاه العيش إلى وفاته التي وقعـت غيـر   بعد حجتين، وقد فضل 
  ".بعيدة عن رجوعه من الحج

جاور في آخر عمره بلد الكاظمين، وهو على انزوائه، وقلة معاشـرته،                    
    م الميرزا حبيب اهللا الرشتي عليه ادامة الـصوم،     عرض له وجع الخاصرة، فحر

 ١٨ض حتى توفي ليلـة الخمـيس        وازداد به المر  . فصار يفطر في أكثر األيام    
  . )١()ع(مامين خلف اإل ودفن في الرواق الشريف ، ه١٣٢٢صفر سنة 

                                                        
، ١٣١: التـدوين أوراق الشيخ راضي آل ياسين،      ،  ٧/٦٨: األعيان:  من مصادر ترجمته   )١(

  .١٠١-١٠٠: ، هدية الرازي٧٩٣-٢/٧٩٢: ، نقباء٨٣-٣/٨١: التكملة
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   الميرزا زين العابدين بن الميرزا محمد السلماسي-٦٢
  ه١٢٦٦ -١١٧٥حدود

        الشيخ الميرزا زين العابدين بن الميرزا محمد بن الميرزا محمد باقر 
 . السلماسي، الكاظمي

بحر العلوم، محمد مهدي كان من تالمذة السيد .  ه١١٧٥ حدود سنة ولد        
 ويروي عنه جملة من .وهو أحد أربعة من خاصة السيد وأصحاب سره

  .الكرامات والمكاشفات
وعد بعد طبقة . حسن األعرجيوتردد بعده في الكاظمية على السيد المحقق م

  .ه من علماء الكاظمية، ورؤسائها الروحانييناستاذ
       ترجمه السيد الصدر في التكملة، والشيخ الخوئي في المرآة، والشيخ  

ذكره العالمة النوري في دار السالم في مواضع الطهراني في الكرام البررة، و
متخلق بأخالق ، العابد الناسكالكامل الفاضل العالم ال ": قال في إحداها،متعددة

 الذين تعرف الرهبانية في ،ينمنخرط في سلك العلماء الراسخالالروحانيين، 
وفقه اهللا تعالى لعمارة بقاع العسكريين .  سيماء الخاشعينمعليهووجوههم، 

وبناء سور بلدهما، من قبل السيد العالم العليم، السيد إبراهيم ) عليهما السالم(
القزويني صاحب الضوابط، كما وفق اهللا تعالى ولده العالم الفاضل، الميرزا 

مه اهللا تعالى، لعمارة تلك البقعة الشريفة، وتذهيب القبة المنورة محمد باقر، سل
أعلى اهللا (من طرف شيخنا االستاذ العالم الرباني الشيخ عبد الحسين الطهراني 

  ). مقامه
  . وكان للمولى زين العابدين المذكور نوادر وحكايات وغرائب وكرامات

صفي االقا علي رضا وحدثني جماعة منهم ولده الصالح المذكور، واالخ ال
كنت مع الوالد في أيام : قال.  واللفظ لألول،االصفهاني المتقدم ذكره وغيرهما

اقامته في سر من رأى للخدمة المذكورة، وكان يتعاهد المشتغلين في السور في 
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طرفي النهار، ويشتغل بالعبادة ويستريح في وسطه، فأقوم مقامه الستخدام 
 بعض األيام فرجعت إلى المنزل الستريح ساعة، واشتد الحر في: قال. الجماعة

فرأيت الوالد بيده خيط وأبرة وقطعة ثوب يخيطه، فتعجبت من ذلك، فقلت هذا 
شغل النساء وهن موجودات مستعدات لذلك، فقال أريد ان أجعله وعاء لشيء له 

دخلت الظهيرة في : فسألته عنه، فقال. شأن وأحب ان يكون من عمل يدي
، ولم يكن فيه غيري فاشتغلت في الصالة، ولما رفعت رأسي من الحرم المقدس

الركوع أدخلت يدي في عمامتي الخرج التربة الزكية الحسينية ألسجد عليها 
فافتقدتها، فتحيرت في تحصيل ما يصح عليه السجود، إذ لم يكن معي غيرها 

ى ذا بتربة معمولة قد صعدت من داخل الضريح المقدس إلإنا كذلك وأفبينا 
الهواء منحرفة إلى جانبي إلى ان وضعت قدامي في محل السجود، فسجدت 

  . حامداً شاكراً مسروراً بهذه النعمة العظيمة، ثم أوصى بان نجعلها في كفنه
  . "وزرت تلك التربة الزكية عند المولى المذكور، وكانت مثمنة الشكل: قال

لقد كان هماماً براً، ال و: "        قال السيد محمد علي في اليتيمة عند ذكره
وكان عالماً فاضالً تقياً مهذباً، زكي األخالق، . يقاس بغير سلمان وأبي ذر

. معروفاً بالفضل في اآلفاق، من ذوي الهيئة السنية، والسخاء والسيرة في الجادة
وهو كاظمي المسكن، . وكان جليالً في األنظار، عليه في قضايا الشرع المدار

  ".نوبه كان له المدف
الشيخ : " ووصفه السيد جعفر األعرجي النسابة في البلد األمين بـ        

  ". الجليل، أمين الدين وقدوة المسلمين، مروج شريعة سيد المرسلين
من أشهر علماء الكاظمية في أواسط : "        وقال الشيخ راضي آل ياسين

عرف في فهرست القرن الماضي المعروفين بالتقوى والصالح والنسك، بل ال ن
  ".رجالها من يدانيه في الورع والتقوى
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شهر ذي الحجة سنة الليلة الحادية عشرة من  في ةتوفي في الكاظمي        
  .)١( في اإليوان المقابل للشيخ المفيد الشرقي،، ودفن في الرواق ه١٢٦٦

  : )٢(قال الشيخ محمد السماوي في صدى الفؤاد، بعد ذكر أبيه

، والشيخ إسماعيل )١٣٠٧ت (، والشيخ جواد)١٣٠١ت (الشيخ باقر: وأوالده هم
من جمادى اآلخرة سنة ، وكانوا ألم واحدة، وقد توفيت في الثاني )١٣١٨ت(

 . ه١٢٨٢
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

                                                        
-٣/٩٩: ، أوراق الشيخ راضي آل ياسين، التكملة      ٧/١٦٧: األعيان: همن مصادر ترجمت   )١(

، ١٤٣-٢/١٤٢: ، مآثر الكبراء  ٢/٥٩٥: ، الكرام البررة  ٢٢٨-٢/٢٢٧: ، دار السالم  ١٠٠
-١٨٧: ، النفحات القدسـية   ٣٢٩-١/٣٢٨: ، معارف الرجال  ٧٥٥-١/٧٥٤: مرآة الشرق 

 .٢/١٤٤: ، اليتيمة١٨٨

  .٦٣: صدى الفؤاد )٢(
  .األصلكذا في  )٣(

  ثـل في األما والزاهد المعروف   
ــسعاده ــا أدرك ال ــى إذا م   حت

  "نال ظفــره  "ه  ـ أرخّ )٣(وكاب
 

  وكابنه زيـن العبـاد الفاضـل       
  جاور يبغـي العلـم واالفـاده      

  هقبـر المصير عنـد الـسيدين      
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   العلوية سكنة بنت السيد أحمد العطار الحسني-٦٣
  ه١٢٦٥ -١٢٠٥حدود 

.      العلوية سكنة بنت السيد أحمد بن السيد محمد البغدادي العطار الحسني             
كبـر الـسيد    ولـده األ  وهي أم   . در الحسني الكاظمي، وابنة عمه    زوج السيد حي  

 .أحمد

وجدها السيد محمد العطار هو أبو األسر الست الحسنية في بغـداد والكاظميـة              
آل السيد حيدر، وآل السيد عيسى، وآل السيد هادي، وآل الـسيد            : المقدسة، وهم 

  .راضي، وآل المراياتي، وآل حمندي
، وهي علوية تقية جليلـة، ورعـة          ه١٢٠٥دود سنة           ولدت في بغداد ح   
لها كرامات، منها ما ذكره الميرزا حسين النـوري         . فاضلة، منقطعة إلى العبادة   

  : ، وملخصها)الكلمة الطيبة(في كتابه 
رجب وشعبان وشـهر رمـضان،      : ان هذه العلوية كانت تصوم األشهر الثالثة      

لت وقت إفطارها بتهيئة الطعام     وفي بعض الليالي وفد عليهم ضيوف كثر، فاشتغ       
لهم، وأبقت يسيراً منه ألجل سحورها، ولم تتناول إفطارها لشدة التعـب الـذي              

فجاء بعد ذلك سائل من جارهم ممن لم يكن يسأل إال من            . اعتراها، سوى الماء  
ثم انها صـلّت    . دارهم، فآثرته على نفسها، واتفق انه لم يكن في الدار غير ذلك           

غلقت عليها باب حجرتها، ولم تخمد السراج، وآوت إلى فراشها،          صالة الليل، وأ  
  . بقصد صوم غدها

 أن دخلت عليهـا إمرأتـان،       - وهي بعد لم تنم بل أخذتها سنة خفيفة        –فلم تلبث   
عليهما سيماء الجاللة والوقار، إحداهما أكبر، ولكن آثار الجاللة على الـصغرى    

       يا بنتاه كيف عزمـت     : م وتعطّف أظهر، وقد جلست عند رأسها، وقالت لها بتبس
سـألنا  : على الصيام وأنت بال إفطار وال سحور مع انك كبيرة السن؟ فقالت لها            

، )آلـو بخـارا ونبـات     : (سائل وآثرته على نفسي، فقالت لها ما تشتهين؟ فقالت        
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، )نبات(وفي اآلخر   ) آلو بخارا (فناولتها كيسين أخضرين في الحال، في أحدهما        
فلما أخذتهما خرجت اإلمرأتـان، فانتبهـت       . قدار مائة مثقال  ووزن كل منهما م   

  .العلوية من سنتها مضطربة والكيسان بيديها
فوزعت كيس اآللو على أهل البيت واألقربين واألحبة، وأبقـت كـيس النبـات            

  .لالستشفاء والتبرك
        وكان الميرزا زين العابدين السلماسي مريضاً بمرض شديد وقتها، فعاده          

 وذكر لـه  - وكانت بينهما أخوة ومودة أكيدة–يد حيدر في صبيحة تلك الليلة     الس
  .، فما استقر في جوفه إال وقد عوفي من سقمه)النبات(الواقعة، وناوله شيئاً من 

 لمـا مرضـت مـرض       –وكان السيد   .    ه١٢٦٥        توفيت بالكاظمية سنة    
 تعميرهـا مقبـرة لـه        يريد دفنها في أرض جوار داره، وقد عزم على         -الوفاة

فـرأت فـي منامهـا اإلمـامين     . ولعقبه، وهي تريد أن يدفنها بالنجف األشرف     
إمامان ال  : الجوادين، وقد عينا لها قبرها بالبقعة المتصلة بالشيخ المفيد، وقاال لها          

ان : فقاال لهـا  . يا سيدي اني غير راغبة عنكما     : يقومان مقام إمام واحد؟ فقالت    
بـرا،  وينقل انهما أخبراها بوفاتها بعد سبعة أيام، فكان كما أخ         . قبرك في جوارنا  

مام الكـاظم   الذي يلي رجلي اإل   بباب الروضة   ودفنت في ذلك المكان الشريف،      
  .)عليهما السالم(

ونقل أيضاً ان السيد زوجها، أمر الباني أن يبني لحدين، ثم توفي بعـدها بأيـام                
  ).كما مر في ترجمته ()١(قالئل، ودفن هناك

  
  
  

                                                        
 وقد زودني بـصور   . ٨-٣): الطبعة األولى الحجرية  (عمدة الزائر   : من مصادر ترجمتها   )١(

  ).دام بقاه(طاهر الحيدري بن السيد ، سماحة السيد محمد األوراق من هذه الطبعة



١٨٩ ....................................................ل الجزء األو/  كواكب مشهد الكاظمين 

   السيد سلمان بن السيد أحمد الموسوي-٦٤
   ه٠٠٠٠ -٠٠٠٠

         السيد سلمان بن السيد أحمد بن السيد علي بن السيد نصر اهللا الحـائري             
ويرجع نسبهم إلى السيد إبراهيم المجاب بن السيد محمد العابد بـن      . )١(الموسوي

األحمـدي، نـسبة   ويعرفون اآلن ببيت ). عليهما السالم(اإلمام موسى بن جعفر     
  .إلى والد السيد المترجم

بـضم  (والفوعـة  .         ولد في قرية الفوعة، إال أني لم أعرف تاريخ والدته  
  . من قرى حلب، وأهلها شيعة من قديم الزمان) الفاء

شجرة نسب لهـذا البيـت، وعليهـا شـهادات          ) وليس أصل (وقد رأيت صورة    
حمد آل السيد حيدر، والسيد هـادي       السيد م : مجموعة من العلماء األعالم منهم    

الصدر، وولده السيد حسن، والميرزا اسـماعيل الـسلماسي، وولـده الميـرزا             
إبراهيم، والشيخ محمد تقي آل أسد اهللا، والسيد مهدي الحيـدري، والـسيد أبـو       
الحسن االصفهاني، والشيخ محمد رضا آل ياسين، والـسيد محـسن الحكـيم،             

  .والسيد عبد الحسين شرف الدين
حـسين وموسـى   :         أرسله أبوه إلى الكاظمية مع ثالثة من اخوته، وهـم      

واسـتقر  . محسن ورضا وطاهر: وهادي، لطلب العلم، وبقي ثالثة مع أبيهم وهم   
في الكاظمية، وتتلمذ على أعالمها، فأصبح من العلماء الفقهاء، ومن الزاهـدين            

  .العباد
اب جامع األخبـار، وكتـاب تفـسير،    كت:         وله مؤلفات عديدة بخطه منها 

  .وغيرهما

                                                        
أقول لعله من بيت نصر اهللا، السادة الموسوية، الذين ذكرهم االستاذ الدكتور حسين علـي       )١(

  . ٣/٧٥: قسم الكاظمين –وسوعة العتبات المقدسة محفوظ، في م
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        توفي في الكاظمية، ودفن في الصحن الكاظمي، في الحجرة األولى فـي       
، وفـق التـرقيم     ٣٠حجرة رقـم    (الجدار القبلي، يمين الداخل من باب صافي        

  .ومن المؤسف اني لم أعرف تاريخ والدته، وال سنة وفاته. )١()الجديد
، والذي هاجر   )أخ المترجم (ها السيد موسى بن السيد أحمد               وممن دفن في  

  .معه من الفوعة، أما أخويهما اآلخرين فقد تركا الكاظمية
ودفن فيها كذلك السيد أحمد بن السيد محسن بن السيد أحمد، المولود في الفوعة،         

، وتزوج ابنتـه    )المترجم(ثم هاجر إلى الكاظمية وتتلمذ على عمه السيد سلمان          
  ).ميةهاش(

وكان . ثم دفن في هذه الحجرة، ولده السيد هاشم بن السيد أحمد بن السيد محسن             
وكان له أربعة، منهم الـسيد سـلمان الـذي          . قد ولد في الكاظمية، وتوفي فيها     

 ذي  ١٨استشهد في حادثة بناية البريد، مع مجموعة من الكاظميين، وتاريخهـا            
ومن أوالده السيد حسين    ). ٣٠(ة  ، ودفن مع آبائه في الحجر       ه١٣٥٣الحجة سنة   

  .والد الدكتور سامي األحمدي
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                        

استقيت بعض هذه المعلومات من االستاذ المهندس عبد األمير قاسم مهدي الخفاف، صهر  )١(
 .  الدكتور سامي حسين األحمدي
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  الشيخ سليمان بن معتوق الكاظمي-٦٥
  ه١٢٢٧ -٠٠٠٠

 .الشيخ سليمان بن معتوق العاملي، الكاظمي        

في بالد جبل عامل، ودرس على علمائها، ثم تخرج علـى الـسيد                     ولد  
. دين بن زين العابدين بن الـسيد نـور الـدين          محمد بن السيد إبراهيم شرف ال     

  .ويروي عنه، عن استاذه الشيخ الحر، صاحب وسائل الشيعة
 وفرا  سيد صالح بن السيد محمد، المذكور،     وكان شريكه في درسه ابن استاذه، ال      

وسـكن الـشيخ سـليمان بلـد     .  إلى العراق   ه١١٩٧معا، من ظلم الجزار سنة      
  . الكاظمين

وحضر على الشيخ يوسف البحرانـي صـاحب الحـدائق،          وسافر إلى كربالء،    
كما انه يروي عن الميرزا أبي القاسـم  . وتحمل منه رواية كل طرقه في الرواية    

  .القمي صاحب القوانين
        تخرج عليه جماعة من االعاظم؛ كالسيد محـسن األعرجـي صـاحب            

ـ            احب المحصول، وأخيه السيد راضي األعرجي، والشيخ أسد اهللا الكـاظمي ص
المقابيس، والسيد صدر الدين العاملي، والسيد عبد اهللا شبر، والشيخ عبد النبـي             

ولهم الروايـة   . وأمثالهم من األجلة  وولديه الشيخ أمين والشيخ مهدي،      الكاظمي،  
  .عنه

، )١()بـل الـصدى   (ذكر مدرسته هذه الدكتور حسين علي محفوظ في أرجوزته          
  :فقال عند ذكره التعليم والمدارس

                                                        
صدى الفؤاد  إلى حمى الكـاظم       (وهي التكملة الرجوزة الشيخ محمد السماوي الموسومة        ) ١(

حـدود سـنة   ) بل الـصدى  (وقد كتب الدكتور محفوظ     . ه١٣٦٠ المطبوعة سنة ) والجواد
  .ه١٣٦٣

  منها التي شاد عالها المـشتهر        سليمان بن معتوق األغـر    وهو  



١٩٢ ....................................................ل الجزء األو/  كواكب مشهد الكاظمين 

 والغرق سـنة         كانت له تآليف وخزانة كتب قيمة، تلفت بقيتها في الطاعون         
  . ه١٢٤٧

عالم عامل، فاضل فقيـه،     : "الصدر في التكملة فقال   حسن          ترجمه السيد   
ـ ". محدث كامل جليل، متبحر في العلوم اإلسالمية       ، "فقيه أهل البيـت   : "ولقّبه ب

  .استطراداً في ترجمة ابنه الشيخ أمين
لمـشاهير، أبـو   من شيوخ اإلجازات ا: "        وقال الشيخ محمد رضا الشبيبي 

كان أوالده وال سيما الشيخ محمد بن سليمان أعالماً         . أسرة معروفة في الكاظمية   
  ".ع جيد في الطبكباراً، كان محدثاً فقيهاً له اطال

،   ه١٢٢٧        توفي في الكاظمية في شهر شعبان أو شهر رمـضان سـنة             
يخ مهدي، والـشيخ  والد علماء أجالء، منهم الشيخ امين، والش      أوله  . )١(ودفن بها 

  . محمد، والشيخ علي
وكـان وصـيه    . نوله ذرية باقية إلى اآل    : "التكملة        قال السيد الصدر في     

فاني رأيـت   . على ثلثه السيد العالمة السيد عبد اهللا شبر صاحب جامع األحكام          
تفصيل ذلك بخطه الشريف، كذا تاريخ وفاته، كان بخط السيد صـاحب جـامع              

  ".األحكام
 الـذي كـان   –، ابن الشيخ جواد      ه١٣٢٩ذريته الشيخ محمد المتوفى سنة      ومن  

  . ابن الشيخ علي بن الشيخ سليمان المترجم له- ه١٢٥٣حيا سنة 
 
 
 

                                                        
: أوراق الـشيخ راضـي آل ياسـين، التكملـة         ،  ٧/٣١٥: األعيان: من مصادر ترجمته   )١(

  .١٩١-١٩٠: النفحات القدسية، ٢/٦١٢:، الكرام  ه-د: ، حقائق األحكام١٨٩-١/١٨٨

  وهي إلـى لـب العلـوم نافـذه        
  وعالمـــاً مجليـــاً نحريـــرا
  وهي بـأعالق الكنـوز زاخـره     

 

ــذه ــت األفاضــل الجهاب   خرج
  كم أنجبـت معظّمـاً مـشهورا      
  وكان فيهـا دار كتـب عـامره       
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  التاجر  الحاج شعبان علي-٦٦
   ه٠٠٠٠ -٠٠٠٠

.الشهير        الحاج شعبان علي التاجر   
   ماغيرأعرف من أحواله شيئاً، ولم  .أهتد إلى تاريخ والدته أو وفاته        لم 

حـد كبـار    أكان مع تقدمه في التجارة،      : "، إذ قال   الشيخ راضي آل ياسين    ذكره
  .ودفن في الرواق الكاظمي. رجال التقوى والعبادة

وقـد  . ة أبيـه   على سن  ودفن بعده معه ولده الحاج محمد اسماعيل، وكان جارياً        
  .)١(" ه١٣٢٢تولى القيام بعمل الطارمة الجديدة، بيد ان األجل أدركه سنة 
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  الحاج صادق سيفي المحالتي -٦٧
   ه١٣٧٠  -١٣١٥حدود

  .الحاج صادق سيفي المحالتي        
.   ه١٣١٥ سـنة    بالكاظمية حـدود          ولد  

كان يمتهن الخياطة، ولـه خـان فـي سـوق      
وهو الخان الـذي فتحـت فيـه        . االسترابادي

 .- أوالً –مدرسة منتدى النشر في الكاظميـة       
وهي مدرسة أهلية، وفرع عن مدرسة منتـدى        

  .النشر في النجف األشرف
  

 

 

 
. كان المترجم له من هيئتها المؤسـسة      و. ثم انتقلت إلى بنايتها في باب الدروازة      

  . كان من الورعين األخيار، الساعين في األعمال الخيرية. أياٍد بيضاءوله فيها 
كان رجالً ال مثيل له في الكاظمية، فانه كان         : "        قال الشيخ كاظم آل نوح    

وهذا . االولى، ما لم يبذله أي أحد      في عشرة المحرم  ) ع(يبذل في عزاء الحسين     
المجلس كان يقيمه في التكية، ثم نقله إلى الصحن الشريف لكثـرة الحـضور،              

  ".وهو سخي كريم، يصل اليتامى والمساكين. ويقيم مجلساً في بيته أيضاً
، وبينما كان الحاج صادق متوجهاً إلى         ه١٣٧٠        وفي ظهر أحد أيام سنة      

ن يحمل سكيناً طعنه    ، وكا )ابن الكبابجي (دكانه في سوق االسترابادي، اعترضه      
ودفن بـالليوان يـسار      بها عدة طعنات، فخر صريعاً، وشيع إلى مثواه األخير،        

  .)١(الخارج من روضة اإلمام الجواد، في الرواق الشمالي، أقرب إلى الغرب
لم أشاهد في حياتي تشييعاً كهذا، ال مـن حيـث الكثـرة،           : "  آل نوح   الشيخ قال

   .)٢("لى وجوه المشيعينولكن للحزن والوجوم العظيمين ع
                                                        

 .، وكان حاضراً الدفنه١٤٣١ ربيع االول ١٢، في  السيد إسماعيل الحيدريخبرنيما أك )١(
  . ٣٠٥: حياتي )٢(
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  العطار السيد محمدبن  السيد صادق -٦٨
   ه١٣٣٦  -١٢٥٦حدود

السيد راضي بن السيد حسين بن السيد  بن السيد محمدبن السيد صادق         
  . الحسنيالعطار،احمد 

  . ه١٢٥٦        ولد ببغداد حدود سنة 
: وقال". قي صالحعالم فاضل ت: "بأنه        وصفه الشيخ راضي آل ياسين 

اشتغل في النجف، وتتلمذ على الشيخ محمد طه نجف، ورجع إلى بغداد "
فرجعت له مكانة أجداده وسلفه، وأحبه الناس وعظموه، وله في قلوبهم وجاهة 

  ".واكبار، أولدهما فضله وتقواه، وحسن خلقه، وسالمة خاطره
 الشهرستاني ينها رسالة في رد السيد هبة الد        وله مؤلفات حسنة من
الحجة البالغة للشيعة في جواز نقل الموتى في (بمسألة نقل الجنائز، اسمها 

 صفحة، ثم في النجف سنة ٢٢، في  ه١٣٢٩طبعت ببغداد سنة ) الشريعة
  .م١٩٥٥

وكان . م١٩١٤وهو من الثوار الذين أسهموا في مقاومة االنكليز بالبصرة، سنة 
 الى العمارة ومنها الى العزير فالقرنة، وقد في مقدمة علماء بغداد الذين توجهوا

 محرم سنة ٢١التي اقلعت من بغداد عصر يوم " موصل"اقلتهم الباخرة 
  .  ه١٣٣٣

        كان جده السيد راضي عالم بغداد، والمرجوع إليه في األحكام في 
ووالده كان . لة عامة مطلقةوكانت له منه وكا. عصر الشيخ صاحب الجواهر

  .ل أيضا، تلميذ الفقيه الشيخ محمد حسن آل يسفاضمن األ
وجدهم السيد أحمد يعرف . وهؤالء بيت كبير، فيهم العلم والشرف قديما

  . بالعطار، ألن داره في سوق العطارين ببغداد
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        توفي السيد صادق يوم الثالثاء الخامس عشر من ذي القعدة سنة 
لى االكتاف من بغداد إلى ، وشيع تشييعا عظيما، وحملت جنازته ع ه١٣٣٦

وقال الشيخ راضي آل ياسين . الكاظمية، ودفن فيها، كما نقل السيد حسن الصدر
  .)١(انه نقل إلى النجف بعد تأمينه مدة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
، موسـوعة أعـالم     ٣/٥٢: التكملةأوراق الشيخ راضي آل ياسين،      :  من مصادر ترجمته   )١(

  .٢/١١١:العراق
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  بن الشيخ درويش التميمي  الشيخ صالح-٦٩
   ه١٢٦١ -١١٩٠حدود 

حمد حسين بن الشيخ صالح بن الشيخ درويش بن الشيخ علي بن م        
أحد الشعراء المشاهير المادحين . التميمي، الكاظمي) زيني(الشيخ زين العابدين 

  . لألئمة الطاهرين
، فنشأ على أبيه نشأة عالية،  ه١١٩٠ أو  ه١١٨٨ سنة )١(الكاظمية        ولد ب

 اهللا بروح أبيه، فلم يثنه ذلك عنوما أن بلغ سن المراهقة حتى استأثرت رحمة 
ع إلى تحصيل العلم واألدب، فهاجر إلى النجف األشرف، والزم االنقطا

المجالس األدبية والحلقات العلمية، واتصل بلفيف من المراجع وكبار المدرسين 
كالسيد محمد مهدي بحر العلوم وأمثاله، فبرع في علوم األدب ونبغ في نظم 

 واعترف الشعر نبوغاً باهراً، وظهر اسمه بين شيوخ األدب وأعالم القريض،
  .غير واحد بفضله وكماله

        ولم تقتصر معلوماته على نظم الشعر وان نبغ فيه، وأصبح أحد شيوخه، 
وكان واسع الرواية . بل كان واسع االطالع في األنساب والتاريخ وغيرهما
وكان يجل أبا تمام . يحفظ الكثير من الشعر على اختالف شعرائه وعصورهم

  .باً شديداً، ويعده إماما لهكثيراً، ويعجب به اعجا
        هاجر إلى الحلة فسكنها مدة مأنوساً بصحبة العالمة الشيخ موسى بن 
الشيخ جعفر كاشف الغطاء، الذي كان فيها يومئذ، ومدحه وهنأه بعدة قصائد، 

ولما صار داود باشا والياً على . كما مدح أخويه الشيخ محمد والشيخ علي

                                                        
إذ . القلمولعله من سهو  ،ه١٢١٨نة  وأدب الطف ان والدته كانت س واألعيان في الطليعة)١(

تولى رئاسة ديوان االنشاء في بغداد سنة ( قال في أدب الطف بعد ذلك بسطور انه
وسيأتي انه اتصل بالسيد بحر العلوم المتوفى سنة !  سنة ؟١٧، اي ان عمره كان ) ه١٢٣٥
  . ه١٢١٢
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، وقد  ه١٢٣٥ليه رئاسة ديوان االنشاء العربي سنة بغداد، استقدمه وأسند إ
ولكن . وبقي في منصبه على عهد علي رضا باشا. الزمه وأرخ أيامه ومدحه

  .محمد نجيب باشا أبعده
شرك العقول في غريب  : وهي        ترك عدة آثار مهمة ضاع معظمها، 

 ووشاح الورود المنقول في التاريخ، واألخبار المستفادة من منادمة الشاهزاده،
والجواهر والعقود في نظم الوزير داود، وديوان شعر ضاع معظمه، وقد جمع 

 فلما جمعه وعرضه. الباقي العمريولده ما تيسر له، باشارة من الشاعر عبد 
  :على العمري، كتب عليه هذين البيتين

د سلمان باعتناء وتحقيق األستاذ السيد محمد رضا السي ، ه١٣٦٧ وقد طبع سنة 
  . المحامي، والبحاثة علي الخاقاني

  :منها و)ع(وأهل بيته ) ص( مدح النبي فيالهمزية هو صاحب القصيدة و
       غاية المدح فـي عـالك ابتـداء  
  يا أخا المصطفى وخير ابن عـم      
  ما نرى ما اسـتطال إال تنـاهى        
ــزء  ــاب ج ــر إذا غ ــك دائ   فل
ــوال  ــتقام ول ــدين فاس ــي ال   بن
  شـرف اهللا فيـك صـلبا فـصلبا    
  فكأن األصـالب كانـت بروجـا      
ــميا   ــمية هاش ــد هاش ــم تل   ل

 

       ليت شعري مـا تـصنع الـشعراء  
وأميـــر إن عـــدت األمـــراء  

ــاء  ومع ــن انته ــا له ــك م   الي
 ــزاء ــرقت أج ــه أش ــن نواحي   م
      ضرب ماضيك ما اسـتقام البنـاء  
 ــاء ــتهم أزكيـ ــاء نمـ   أزكيـ
 ــاء ــن البه ــشمس عمه ــن ال   وم
  كعلـــي وكلهـــم نجبـــاء  

 

وخمسها الشاعر عبد الباقي العمري، باسم التخميس المحكـم علـى القـصيدة             
  .ألمين محسن االسيدلشيخ محمد السماوي، واكل من وقد شطّرها . الهمزية

   ــه ــِه وُأالِئم ــي فَنِّ ــي ف   يالِئمن
  اتَمهوقُوفَ شَِحيٍح ضاع ِفي التُرِب خ     

 

  ر منَعصاِحبي     ب كان ِر قَدهذا الِشع   
  وقَفْتُ علـى ِديواِنـِه بعـد موِتـهِ        
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.        ومن نوادره؛ انه هجا قاضياً فحبسه، وتشفع به أهل الوجاهة فلم يطلقـه     
فذهبت زوجته إلى زوجة القاضي شاكية عندها، فأمرته زوجته باطالقـه مـن             

  :فقال المترجم له. السجن، فأطلقه

يمدح فيه قاسم الشاوي، نشره االستاذ عبد الكريم الدجيلي فـي      ) بند(        وله  
  ).البند في األدب العربي(كتابه 

ـ       إ: "        وصفه عبد الباقي العمري بأنه     سان مام أئمة األدب، ومالك أزمـة ل
  ".العرب

ن خفيـف   ه، وكا أشعر شعراء عصر   ":الشيخ آغا بزرك الطهراني           وقال  
يل المحاورة، أبـي الـنفس، طـاهر         النكتة، جم  الطبع، حسن المعاشرة، حاضر   

التقوى، لذلك َأحبه مختلف الطبقات والفئات، وكانـت لـه           و القلب، شديد الورع  
تصر معلوماته علـى نظـم      ولم تق : "وقال". لديهم مكانة مرموقة واحترام موفور    

 من شيوخه، بل كان واسع االطّالع في األنـساب،          بح وأص  نَبغَ فيه  الشعر، وإن 
وكان واسع الرواية، يحفظ الكثير من الشعر على اخـتالف     . والتاريخ، وغيرهما 
  .الشعراء وعصورهم

هو في عصره كأبي تمـام      : "        وقال الشيخ محمد رضا الشبيبي في وصفه      
  ".في عصره

، ودفن بجوار     ه١٢٦١بان سنة    في السادس عشر من شع     بغدادتوفي في           
  .وأعقب الشيخ محمد سعيد). عليهما السالم(اإلمامين الكاظمين 

  :وقد رثاه صاحبه الشاعر عبد الباقي األفندي العمري، بقوله

  وأحـكام زوجـته ماضــيه   
  ويا ليتـها كانت القاضــيه    

 

   مـضى حكمـه    اوقاٍض لنا م   
  فيا ليـته لم يكـن قاضــياً     

 

  ِميمـا   ح ـلـِه دون الورى وِليـاً    
  ِظيما نَ ِه فَيغْدو في الِطرِس ِعقْداً    ـ

   لـي ا  صالحاً كان لي ف    رِحم اهللاُ  
    رالـد نْثُري كان لَقَدـ  و   يــ  ن فِ  ِم
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  :)١(قال الشيخ محمد السماوي في ارجوزته صدى الفؤاد

 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
 .٧٠:  صدى الفؤاد)١(

، ٩/٥٨٧ج٢ ق :، الذريعة ٣/١٧١: ، التكملة ٢٩-٧/٢١: أدب الطف   : من مصادر ترجمته   )٢(
، معجـم   ٣٨١-١/٣٧٨: ، معارف الرجال  ٦٥٥-٢/٦٥٣: ، الكرام ٤٢٠-١/٤١٠: الطليعة
  ،١٩٩-١٩٦:  النفحات القدسية،٥/٧: المؤلفين

ـ      ـِد الَمجِفي ِجي ِمنْه يِتيمـا راً  د د  

 

  فْــٍظ لَوغَــدا بعــد موِتــِه كُــُل

 

  زاكي الوال في قلــبه الـسلـيم      
  سـوق الثـنا لواجبــي الـوداد     

  )٢("قد غيب وجهاً صالحا   "أرخـه  
 

  وكاألديب الـصالـح التميــمي     
  أقـام إذ أقـام فــي بغــداد      
  فغـيب القـبر بـه المدائــحا    
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    الشيخ صالح الكاظمي-٧٠
  ه١٣٢٨  -٠٠٠٠

  .، الكاظميالشيخ صالح المعلم        
        كان من الشيوخ الذين يعلّمون االوالد القراءة والكتابة والقرآن الكريم، 

  .ن يشغل الحجرة الخامسة يمين الداخل الى الصحن الكاظمي من باب القبلةوكا
وكان يبيع أجزاء القرآن الكريم األربعة األواخر، كي يتعلم األوالد هذه األجزاء 

كما كان يبيع الدفاتر، ويجلد الكتب بطريقة بدائية، . الحاوية على قصار السور
  ).مكتبة المفيد(وسمى مكتبته بـ 

، ودفن بها فـي الحجـرة التـي كـان         ه١٣٢٨وفي في الكاظمية سنة             ت
  . )١(يشغلها

وقد تولى ابنه الشيخ عبد اهللا مهامه، وزاد عليها انه تولى بيـع كتـب األدعيـة         
ونظائرها، وكان بارعاً في تعليم القراءة والكتابة وجودة الخط لألطفال الناشئين،           

 وزهده وتقواه، نظير أبيه، مما جعل       وقد تميز بورعه  . حتى اشتهر بها في البلدة    
  .م١٩٣٠ وقد توفي سنة .أولياء األطفال يودعونهم لديه لغرض التعليم

المجموعة المسماة           وقد جمع ولده الشيخ محمد بن الشيخ عبد اهللا الكتبي،         
  :، وفيها القصائد األربعة"مديح المرتضى عليه السالم"
  .ي ـ الهمزية، للشيخ صالح التميم١
  . ـ الرائية الكوثرية، للسيد رضا الهندي الموسوي٢
  . ـ العينية، لعبد الباقي أفندي العمري٣
  . ـ الهائية، للسيد باقر بن السيد محمد الهندي٤

صـفحة،  ) ١٦(، الطبعة األولى، فـي        ه١٣٥٦وطبعت في مطبعة الفرات سنة      
  .بقطع الربع، وقد علّق عليها تعليقات مختصرة

                                                        
  .م١٢/١٠/٢٠٠٤، بتاريخ ٣٨٤، العدد )البغدادية(جريدة الصباح :  من مصادر ترجمته)١(
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   الشيخ طالب بن الشيخ عبد الرزاق الكليدار-٧١
  ه١٢٩٢ -١٢٣٠

        الشيخ طالب بن الشيخ عبد الرزاق بن الشيخ محمد بن الشيخ حسين بن             
  . الشيخ محمد بن الشيخ عبد النبي بن الشيخ مبارك بن الشيخ أحمد، الشيبي

، وهو والد الشيخ عبد الحميـد الكليـدار    ه١٢٣٠      ولد في الكاظمية، سنة    
وقد ذكر شيخنا العالمة المحقق، الشيخ محمـد حـسن آل           ). الذي سيأتي ذكره  (

، نسب الشيخ المترجم، وان الشيخ عبـد النبـي الكـاظمي    )١()قدس سره (ياسين  
، ١١٩٨المتولـد   (ل  المذكور في سلسلة آبائه، هو صاحب كتاب تكملة نقد الرجا         

ولكن ذلك ال يصمد أمام البحث التاريخي، كما سـيأتي فـي           ). ١٢٥٦والمتوفى  
  ).والد الشيخ المترجم(ترجمة الشيخ عبد الرزاق الكليدار 

، وكان قبل ذلك، نائباً عـن         ه١٢٦٢        ولي أمر السدانة أثر وفاة أبيه سنة        
سدانة المشهد الغـروي فـي سـنة        أبيه في القيام بهذا األمر، بعد أن تولى أبوه          

  .، ثم حصل على التزام قضاء الحلة ه١٢٥١
ونظم الشيخ جابر الكاظمي قصيدة يهنئ بها الشيخ طالب بمنـصب أبيـه فـي               

  :النجف األشرف، ونيابته عنه في سدانة الروضة الكاظمية، ومما جاء فيها
ــام  ــار نظ ــب خي ــا طال   هاكه
  فابتداء الكتاب عـون لمـن قـا       

  تـاح أزكـى جنـانٍ   مف: قال أرخ 
 

  بخيار الـشهور شـهر الـصيام       
  ل وفــي قولــه اختتــام الكــالم

  )٢(بيدي طالـٍب سـليل الكـرام      
 

ـ         ة، فعزلتـه عـن             تألب عليه خصومه فوشوا به لدى الحكومة العثماني
ولما ولي مدحت باشـا  . ، أيام والية عمر باشا على العراق   ه١٢٨٠السدانة سنة   

                                                        
  .٢٤٥-٢٤٣: تاريخ المشهد الكاظمي يراجع )١(
  . ٢٤٥:  الكاظميتاريخ المشهد )٢(
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يراً في سبيل عودة الشيخ طالب لمركزه، فأعيـد فـي           أمر العراق، بذل جهداً كب    
  :، مطلعها)١(وقد نظم الشيخ جابر الكاظمي قصيدة بهذه المناسبة.  ه١٢٨٦سنة 

ــا  ــسرة آب ــسعد بالم ــر ال ني  
  :ومنها

  الخير نال نجح األمـاني    " طالب"
  ليثُ غاٍب قد غاب عنه ومـذ  آ        
  وشهاب ما غـاب حتـى رأينـا       
  عاد للمنصب الذي قـد تحلَّـى      

 

ــا  ــدجى وانجاب ــه ال ــى ب   فتجلَّ
  

ــا   بعــدما أتعبــتْ ســواه طالب
  ب حمى في الحفاظ ذاك الغابـا      
  مشرقاً في سـماه ذاك الـشهابا      
  فيه أنَّى يـصد عنـه احتجابـا       

 

        ونقل الشيخ آل ياسين رواية الشيخ رشيد الكليدار عـن كتـاب ناسـخ              
فد مفاوضات الـصلح    وعندما أرادت الحكومة التركية تشكيل و     : "التواريخ، قال 

بينها وبين الحكومة االيرانية برئاسة القائد علي باشا، اختارت الـشيخ موسـى             
كاشف الغطاء والشيخ طالب الكليدار، عضوين في الوفد، اعتماداً على كفاءتهما           

   .)٢("وكياستهما الفائقة
 طالـب    الشيخ ، وان   ه١٢٣٧هذا بعيد، ألن الصلح بين الدولتين وقع سنة         : أقول
  .، كما مر ه١٢٣٠د سنة ول

  : ا، منه)٣( بيتا٤٥ًبلغت عدة أبياتها  هنأه الشيخ جابر الكاظمي بقصيدة في عرسه
ــى  ــوٍر ومن ــرٍس وحب ــوم ع   ي
ــشى   ــن م ــه أي ــالي مع   فالمع
ــه  ــدهر ب ــل ال ــد بخ ــد ق   ماج
ــي  ــوح ف ــدهر إن ل ــسان ال   فل

 

 " المجـد بـه قـد ربحــا   " طالـب  
ــا    ــن نح ــه أي ــدى يتبع   والن
  وهــو فيمــا فيــه طــراً ســمحا
ــرحا  ــه ص ــدح في ــره بالم   غي

 

                                                        
  .٩٥-٩٤: يراجع ديوان الشيخ جابر الكاظمي )١(
  .٢٤٦: تاريخ المشهد الكاظمي )٢(
  .١٥٣-١٥١: يراجع ديوان الشيخ جابر الكاظمي )٣(
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وصاهره على ابنته الحاج آقا محمد الدشتي، الذي سكن الكاظميـة فتـرة مـن               
حياته، وكانت له أعمال بر قيمة، ومنها مشروع سحب الماء من الكوفـة إلـى               

  .)١(عند حجه وقد مدحه الشيخ جابر الكاظمي. النجف
ودفـن فـي     ،  ه١٢٩٢        توفي الشيخ طالب في سادس شهر شوال سـنة          

والتـي   ()٢(الحجرة الثانية، يسار الداخل إلى الصحن الكاظمي من بـاب القبلـة           
  ).كانت مقراً للسادن السابق، الشيخ فاضل الكليدار وآبائه

  : وأرخ وفاته السيد حسين بن السيد رضا علي الهندي الكاظمي بقوله
  ناداه موسـى مرحبـاً يـا طالبـاً        

 

  )٣(في جـوار الكـاظمِ    : للخلِد أرخ  
 

 شهر ٢٤وتولى السدانة بعده أخوه الشيخ عيسى الكليدار، المتوفى  ليلة األربعاء 
  . ه١٣٠٤ذي القعدة الحرام سنة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
 .٢١٣-٢١٢: يراجع ديوان الشيخ جابر الكاظمي )١(

لمـاً ان  ع.  كما أفاد الباحث األخ الشيخ غزوان بن الشيخ سهيل بن الشيخ مهدي الكليـدار         )٢(
ولعله دفن فـي    .    ه١٣٠١هذه الحجر بنيت في العمارة األخيرة للمشهد، والتي انتهت سنة           

  .  هذا الموضع، أو نقل إليه بعد دفنه في مكان آخر، واهللا أعلم
  .٢٤٧-٢٤٦: تاريخ المشهد الكاظمي: من مصادر ترجمته )٣(
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   بن السيد أحمد الحيدري)محمد طاهر ( السيد طاهر-٧٢
   ه١٤٠٠ -١٣٢٧

  

  بـن الـسيد    ) طاهر محمد (طاهرالسيد          
بـن الـسيد    مد  مهدي بن السيد أح   أحمد بن السيد    
 . حيدر الحسني

،  ه١٣٢٧  الكاظمية المقدسة سـنة  في        ولد  
نشأ وترعرع في ظل والـده، وتتلمـذ عليـه،          و

وانكب على تحصيل العلـوم والمعـارف بجـد         
   األشرف مع والده، ثم     هاجر إلى النجف   .ونشاط

  

  

  
وحضر دروس . بعد رجوعه مع والده إلى الكاظميةإليها مرة أخـرى هاجر 
كالسيد أبي الحسن االصفهاني، والسيد حسين الحمامي، والسيد ، م العصرأعال

ثم هاجر إلى سامراء . أبي القاسم الخوئي، والسيد حيدر الصدر، وغيرهم
يرازي، وانصرف إلى الدرس والتدريس، وتتلمذ فيها على الميرزا محمود الش

د أحمد وحضر كذلك على السي. ، ثم عاد إلى مسقط رأسهوغيره من األساتذة
  . السيد علي نقي الحيدريأخيه الكيشوان، والميرزا علي الزنجاني، و

  .        ويروي عن جملة من األعالم، منهم؛ السيد هبة الدين الشهرستاني
:         تخرج على يديه عدد من العلماء األعالم، والفضالء والمتعلمين منهم

الشهيد السيد محمد باقر السيد مهدي الصدر، والسيد إسماعيل الصدر، وأخوه 
الصدر، والسيد حسن الشيرازي، وأخوه السيد صادق الشيرازي، والسيد محمد 

  .   حسين فضل اهللا، والسيد حسن الحيدري، والسيد طالب الحيدري، وغيرهم
السيد         انتقل إلى بغداد إماما للجماعة في جامع المصلوب، بعد وفاة عمه 

وأشرف على تطوير وتوسيع ،  ه١٣٧٢ ي سنةراضي بن السيد مهدي الحيدر
  .  ه١٣٨٠  سنةمكتبة جامع المصلوب العامة
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االستاذ العالمة         حدثني عن فضله وزهده واجتهاده وورعه وتقواه، 
الدكتور حسين علي محفوظ، وأثنى عليه غاية الثناء، وأضاف انه كان مهتماً 

دون (حركة الدائرية المستمرة باستخراج المياه من اآلبار واألعماق بواسطة ال
وقد رسمها . ، وكان يهتم بتصنيع هذه اآللة)استعمال الطاقة الكهربائية أو غيرها

نجله، االستاذ الفاضل، سماحة السيد محمد محمد طاهر، رسماً توضيحياً أهداه 
  .محفوظ )١(للدكتور

يدري، كأخيه السيد حسن الح(وقد أدركه مع جملة من السادة الحيدرية وغيرهم 
 علي  الميرزا، يحضرون درس فقيه الكاظمية الشيخ)والسيد عباس الحيدري

الزنجاني، في الفقه، في الصحن القبلي بالقرب من حجرات آل الساعاتي 
وكان أبوه السيد أحمد من مقدسي : وأضاف. الشيبيين الكاظميين، صباح كل يوم

  .تحصيلفضالء آل السيد حيدر، وكان مقيماً في النجف األشرف لل
  سنة         وقد أرخ خطيب الكاظمية الشيخ كاظم آل نوح عام تزويجه

  :)٢(، بقوله  ه١٣٥١
  تــم بهــا األنــس غــداة اجتمعــا

ــا " ــا مع ــد التف ــن ق ــا يم   "أنبعت
 

ــة  ــه غاني ــت ل ــد زف       طــاهر ق
ــه  ــى تاريخ ــاليمن أت ــت ب   فقل

 

ب في كتاب في االصول، وكتاب في المنطق، وكتا:         له مؤلفات منها
مناسك الحج، وكتاب في أحكام وآداب الزواج، وكتاب شرح التبصرة، ورسالة 
في أدلة الجمع بين الصالتين، وكتابات فقهية متفرقة، وبحوث أخالقية كثيرة في 

  .الحكم والمواعظ، ومجموعة شعرية في مختلف األغراض
  :قال في مطلع قصيدة في رثاء الشيخ محمد جواد البالغي

                                                        
 .قد اطلع كاتب هذه السطور عليه و)١(
 .٢/٤٢٦: ل نوحديوان الشيخ كاظم آ )٢(

ــ  ــق آي ــر الح ــالمناص   قد نعى البـرق حجـة اإلسـالم          ة الع



٢١٤ ....................................................ل الجزء األو/  كواكب مشهد الكاظمين 

  
  
  

وقد أرخ عام ارتقاء الشيخ عبد الصاحب بن الشيخ علي االنصاري المنبر سنة 
  :، بقوله  ه١٣٥١

ــوكر ــى ال ــشر عل   ألحــان الب
ــشد   ــر ينـ ــشعرللمنبـ   للـ

  والــشعر كمنظـــوم الـــدر 
ــسحر؟   ــى أم بال ــشعر أت   بال

ــا  ــر "أرخناه ــنة الخي   ")١(س
 

ــر   ــن الطي ــسمع م ــت لل       رق
ــذ الح  ــصاحب"م ــا" ال   مرتقي

ــه  ــر خطابتـ ــاللؤلؤ نثـ   كـ
ــا أدري   ــاب فم ــحر األلب   س
ــه    ــا بخطابت ــاء لن ــذ ج   م

 

قد اكمة يومذاك، وقيل انه سقي السم، وح        اعتقل من قبل السلطة ال
السادس من شهر يوم الخميس عند غروب ، عد أيام من إطالق سراحهاستشهد ب

جثمانه الطاهر شيع  و،١٦/١٠/١٩٨٠، الموافق  ه١٤٠٠سنة ذي الحجة الحرام 
في الحجرة  مقبرة األسرة من بغداد في موكب مهيب ضخم إلى مثواه األخير في

في الجدار  من الباب الواقع الصحن الكاظمي الشريف،الواقعة يمين الداخل إلى 
  .)٢()باب الجواهرية (الشمالي األقرب إلى الجهة الشرقية

  :، بقصيدة قال فيها)٣(        وممن رثاه وأرخ وفاته، السيد عبد الستار الحسني

 ــاظر ــر الن ــالفردوس ق ــه ب ــدٍ     ومن ــو محم ــى اهللا أب ــضى إل   م

                                                        
  .)٥ (، ولكن المتعارف انها تحسب)٤٠٠" (سنة"من كلمة ) ة(حسبت  وقد )١(
، ٢/٣٣٧: األعيـان ، مستدركات   ١٢-٧:  أدلة الجمع بين الصالتين    : من مصادر ترجمته   )٢(

، النور الباهر من أقبـاس سـيرة     ٣٦٧-٣٦٦:  النفحات القدسية  ،١٨٤ -١٨٢:االمام الثائر 
   .سيدنا الطاهر

 . ه١٤٢٥ظمها بعد وفاته بخمس وعشرين سنة في رجب المرجب من سنة  ن)٣(

  قد توارت مـن األسـى بقتـام       
  أغمدتـــه طـــوارق األيـــام

 

  فبدا الكـون مظلمـاً والنـواحي      
  كـان للـدين والرشـاد حــساماً   
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ــاخ  ــستوسق المف ــه ت ــن ب   روم
وبــدر أفــق المكرمــات الزاهــر  

ــ ــائرواق   صرت عــن شــأوه العب
ــه    )النظــائراألشــباه و(عــزت ل

  
  ــابر ــره المق ــيمن قب ــت ب   زه

" ــاهر ــيم ط ــات النع ــوى بجن   " ث
 

ــبهم  ــدر وقطـ ــه آل حيـ   فقيـ
  والعليم الحجـة مـصباح الهـدى      
  قد جاز حد الوصـف فـي نعوتـه        
  وهل يحيط واصـف بنعـت مـن       

 :ومنها

ــد   ــدر الذ وق ــر حي ــذ بقب   وم
ــقّ ( ــة الح ــه ) أئم ــم أرخت   به

 

بيتاً، قالها احتفاء ) ١٧٦(حيدري، بلغت عدة ابياتها ومن قصيدة للسيد طالب ال
، )١(بذكرى مرور ربع قرن على وفاة استاذه العالمة السيد طاهر الحيدري

  : مطلعها
 ــب ــي اللَِع ــداً من ــوَل ِج ــد تح   وق

  
كَــببمــا تنــوء بــه األكتــافُ والر  
     األجيـاُل والِحقَـب عن وأِد مـا تلـد  
          نحيـا حيـةً تهـب تظَُل مـا نحـن  

  
  دونَها في الرفعـة الـشهب     " يرةٌحص"

       منـك منـسكب إلى الشواطئ نـور  
   نـسب  - آخَـر  –ومن هدى نفحـاٍت     

   بإلـى الغوايـة كــفٌ منـه أو هــد  
        كانا يزيحاِن ما قـد غطَّـِت الحجـب  
 ــب جوال ع ــر ال ِكب كــس ــه نف   علي

 

       كتْ ذكريـاتي والهـوى سـببتحر  
 :ومنها

  خمس وعشرون مرتْ وهـي مثقلـةٌ      
  قُــدامنا حيــاً تعلّمنــا  وأنــتَ 

  وهبتَنــا مــن ثمــاِر الفكــِر يانعــةً
  :ومنها

  لــم أنــس انــك أســتاذي تــذكّرني
  أوصـلني " التجريـد "و  " الكفاية"وفي  

        من لُحمة الوِد والقربـى لنـا نـسب  
  عرفتُ فيك تقياً قـط مـا انحرفـت        

  أم تكــم ــين س ــاهراً"وح   وأب" ط
  فيك التواضع سـيماء قـد انطبعـتْ       

 

                                                        
 .٦/١/٢٠٠٥تاريخها  )١(
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، والسيد جميل، )الذي قام مقام والده(السيد محمد : سة أوالد هموخلف خم
  .السيد جعفر، والسيد أحمدالدكتور والسيد مسلم، و

  
  

  
  

السيد محمد بن السيد علي نقي الحيدري، ثم السيد طاهر الحيدري، : من اليمين
  ثم السيد محمد بن السيد طاهر الحيدري
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   الحيدريإبراهيمالسيد عباس بن السيد  -٧٣
   ه١٣٩١ -١٣١٤

إبراهيم بن السيد   عباس بن السيد    السيد          
 محمد العطار حيدر بن السيد إبراهيم بن السيد       

 . الكاظمي،الحسني

، ونشأ  ه١٣١٤        ولد في الكاظمية سنة 
ته، ودرس على رجال أسر،  نشأة علميةفيها
  . على الميرزا علي الزنجانيو

  :قال السيد الحسيني في اإلمام الثائر        

  

  
 البارزين، ومن فضالئها المرموقين، ومن صلحائها األسرةرجال وهو من "

جمع من الصفات الكريمة، والمزايا العظيمة، والملكات الرفيعة، . المعروفين
ع الطبقات، مع مالزمة التقوى  العالية، ما جعلته محبوبا لدى جمياألخالقو

وله نصيب حسن من العلم والفضل، كما له . والورع والعبادة في جميع األحوال
  . "وهو من أئمة الجماعة في الحرم الكاظمي الشريف. يد في الشعر واألدب

، ودفن في  ه١٣٩١ سنة  ذي الحجة١٥ عصر الثالثاء الكاظميةتوفي ب        
 الصحن الكاظمي الشريف الواقعة يسار الداخل إلى الحجرة في ،األسرةمقبرة 

  .من الباب الواقع في الجدار الشمالي األقرب إلى الجهة الشرقية

  : أرخ وفاته الخطيب السيد علي الهاشمي ببيتين هماوقد
  كــان كــسلمان بهــذا الزمــان
  "عباس يهنيك ريـاض الجنـان     

 

  قضى بشهر الحج مـن بـالتقى       
  وزد"لهدى بـالحزن ارخ     ناعي ا 

 

السيد عبد العزيز، والسيد فاضل، والـسيد صـالح،         :  سبعة أوالد هم   )١(وأعقب
  .والسيد كامل، والسيد حسام الدين، والسيد رضاء الدين، والسيد جمال الدين

                                                        
  .٢١٥: ، النفحات القدسية١٠٦-١٠٥: االمام الثائر: من مصادر ترجمته )١(
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 الشيخ عباس بن الشيخ حسين الكركي -٧٤
    ه١٣٣٦ -١٢٧٨ حدود

         .علي الكركي الكاظميالشيخ         الشيخ عباس بن الشيخ حسين بن 
 في النجف األشرف حيث كان أبـوه        ، أو   ه١٢٧٨ سنة    في الكاظمية          ولد

  . مقيما فيها للدرس وطلب العلم
 قرأ المقدمات على مدرسي عصره في الكاظميه، ثم توسع في الدرس على يـد              

فقرأ األصول على السيد علي عطيفة، وعلـى        . أساتذة العلم فيها في تذلك األيام     
  .بن الحاج كاظم، كما قرأ الفقه على السيد محمد آل السيد حيدرالشيخ محمد 

  . بالفضل والتحقيق من رجال العلم المعروفينانه كانوالده  ومر في ترجمة
وعلى الـرغم   : " قال الشيخ محمد حسن آل ياسين في شعراء كاظميون                

نقـف مـن    فيما حدث عنه عارفوه، فإننا لم    من كون هذا الرجل الفاضل شاعراً     
 عـن قابليـة   - على قلتـه –ذلك الشعر إال على األقل من القليل، ولكنه يكشف          

  ".جيدة، واقتدار حسن على النظم والسبك
  ):١٣٠٨ ت ( الكبير ومن شعره في رثاء الشيخ محمد حسن آل ياسين

ــب   ــام رجـ ــع أيـ   تاسـ
ــب   ــداف الحج ــرق أس   يخ

  فخـــر العـــرب" محمـــدا"
  ـمحيي الثرى مهمـا انـسكب     

ـ      ي الـشُهب  شمس الضحى تخف
  

  "الــشرع ذهـــب "أرختــه  
 

  جرعنــا كــأس العطــب   
  فيــــه فقــــدنا نيــــرا

ــدنا   ــه فقـ ــسنا"فيـ   "حـ
ـ         غوث الـورى وغيثهـا الـ
ــو العمــى   بــدر الهــدى يجل

  :إلى أن يقول في تاريخه
ــد  ــضى محمـ ــين قـ   حـ

  

   ):١٣٢٧ ت(قي بن الشيخ حسن آل أسد اهللا وله في رثاء الشيخ محمد ت
ـ       وكسا األنـام مـن الظـالم إهابـا          قـد غابـا    هبدر الهدى من أفق
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  شا اإلسالم حيث أصـابا    أصمت ح 
  وعلى األنامل منـه عـض النابـا       
  نار الجـوى واسـتمطر األهـدابا      
ــا  ــد ذاب ــه ق ــا قلب ــالم حزن   إس
ــوالم حكمــة وصــوابا   ضــم الع

 

  ورمتْ قسي الدهر أسهمها التـي   
  نشبت مخالبه باحـشاء الهـدى     
  ونعاه ناعيه فأسعر فـي الحـشا      

ـ  لف" التقي"يا أيها الورع       قدك الـ
  عجبا لقبرك كيف ضـمك إنـه      

 

 شعبان، وقد تليت في ١٥ومن شعره ما نظمه في يوم والدة اإلمام الحجة، في   
  :)١(، ومنها ه١٣٢٨الحفلة التي أقيمت في بيت السيد حسن الصدر سنة 

  نحفّ بطلعة تجلـو الـضالال     
  وقسطاً بعد جـور قـد تـواال       
  إذا مــا قــام قومهــا اعتــداال

  نــدماالوطعـن لــيس يلتـئم ا  
  كأن الدين لـم ينهـب رحـاال       
  وعدالً بعـدما ملئـت ضـالال      
  بنورك مـذ جالهـا اذ تـالال       
ــسةً دالال ــي العطــف مائ   تثن
ــاال ــأٍس أن يق ــد ي ــاالً بع   مق

 

  متى نغدو تـصافحنا األمـاني      
  يمالي األرض عدالً بعد ظلـم     
ــاً ــائم المهــدي حق ــذاك الق   ف
     بضرب كالجداول وهـي فعـم  
ــاً ــاً منيع ــدين محمي ــد ال   يعي

  دت لـتمأل الـدنيا صـالحاً      ول
  بليلة نـصف شـعبان حبينـا      
  فباتت بـين مختلـف الليـالي      
  وعاد الدهر فيهـا مـن عثـارٍ       

 

يرجح انه ، و ه١٣٣٦        توفي يوم األحد ثالث عشر شهر ربيع اآلخر سنة 
، وفق ٥١حجرة رقم  (الشرقية في أحدى حجر الصحن الشريفدفن مع أبيه 
 الشيخبمناسبة الذكرى السنوية لوفاة  حفل تذكاري وقد أقيم .)٢()الترقيم الحديث

  . ه١٤٢٧ ربيع الثاني ٢٨ جمعةاليوم بالكاظمية،  حسينية آل ياسين في المترجم

                                                        
  .٤/٥٥٨ : تراجع الحقيبة)١(
ولكاتب هذه الـسطور مـستدركات      . ٧٥-٣/٧١: شعراء كاظميون  : من مصادر ترجمته   )٢(

  .ره الشيخ آل ياسين من شعرهعلى ما نش
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 السيد عباس بن السيد محسن أبو الورد الكاظمي -٧٥
   ه١٣٩٨ -١٣١٤

السيد عباس بن السيد محسن الـصائغ               
  بـن الـسيد جـواد      بن السيد هاشم أبي الورد    

  .الحسيني، الكاظمي
ليلة الثانية من شهر    الكاظمية في ال  ب        ولد  
 اهتم أبـوه بتأديبـه،      .ه١٣١٤سنة  ربيع األول   

وكان أبوه  . وأخذ عنه فن الصياغة، وبرع فيها     
   من الحاجقد تعلم الصياغة، )وستأتي ترجمته(

  

  
   .الجواهرية في الكاظميةأسرة   جدهاشم

هو الصائغ الذي أوكلت إليه مهمة تجديد الضريح د السيد عباس الور        و
، بعد ما دب التلف إلى بعض )عليهما السالم(الفضي لإلمامين الكاظمين 

فتنادى المؤمنون إلى تجديد تلك الجوانب، بعد إضافة . جوانبه، وعالها الصدأ
، كما جاء  ه١٣٥٩كميات كبيرة من الفضة إلى ما كان فيها، وتم ذلك في سنة 

 ".عمر الضريح"ادة التاريخ، التي نظمها الشيخ حسن آل أسد اهللا بجملة في م
قام بصياغة الضريح أوالً، والده السيد محسن الورد مع من يعاونه، وبلغ والذي 

مجموع ما استهلكه من الفضة مائتين وخمسين ألف مثقال تقريباً، ونصب يوم 
د عباس بمهمته هذه، عان السيأوقد .  ه١٣٢٤سنة  جمادى الثانية ١٧الخميس 

  .ابن أخيه السيد محمد بن السيد هاشم الصائغ
  . ه١٤٢٦ سنة  الضريح، واستبدل بآخر جديد، نصبوقد رفع هذا

ودفن في الحجرة ،  ه١٣٩٩يوم العاشر من المحرم سنة الكاظمية ب        توفي 
  . الثانية يمين الداخل إلى الصحن الشريف من باب المراد
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ومن أصهاره ابن أخيه السيد .  أربعة أوالد، وخمس بناتوخلّف السيد عباس
، والسيد فرج اهللا أمين )وهي زوجته الثانية(محمد هاشم الورد، الصائغ الشهير 

الورد، وأخيه السيد باقر أمين الورد، المؤرخ المعروف، واألستاذ عبد األئمة 
  . وزوجة السيد عباس من بيت حمد.الجشعمي المحامي

بن السيد باقر ) سيد عبد(دفن في هذه الحجرة، السيد عبد الحسين         وممن 
 جمادى ٢١المتوفى بتاريخ ،  أبو الوردحسين بن السيد هاشمعبد  البن السيد 

  . وعبد الجليل وعبد الجبارطيفل عبد الةداوالد السوهو .  ه١٣٥٨سنة األولى 
 أمين الورد،         وممن دفن في هذه الحجرة، السيد فرج اهللا بن السيد

  .م١٩٧٧سنة   تموز٥، الموافق  ه١٣٩٧ شهر رجب سنة ١٨ بتاريخ المتوفى
الفاضلة التقية، العلوية هاشمية أخته         وممن دفن في هذه الحجرة أيضاً، 

 وهي زوجة الشيخ كاظم . ه١٣٧٦ سنة بنت السيد محسن أبو الورد المتوفاة
  ).ه١٣٣٢ت(عبد الدايم الدجيلي 

  
  

  
  محمد الوردالسید 

  
  االستاذ عبد األئمة الجشعمي

  
  السید باقر الورد
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   الوردي الحسين السيد عبد الجبار بن السيد عبد-٧٦
   ه١٤٠٥ -١٣٢١

بن السيد باقر بن الـسيد      ) عبد الحسين (        السيد عبد الجبار بن السيد عبد       
  .بن السيد هاشم، أبو الورداعبد الحسين 

السيد جعفر بن السيد هاشـم      أمه بنت   ، و   ه١٣٢١ظمية سنة           ولد في الكا  
  . الوردوأب

شـرف،   مبادئ العلوم الدينية، وبعد انهائها، سافر إلى النجف األ         درس في بلدته  
  . عاد إلى الكاظميةونال قسطاً من العلم، ثم

علـى يـد    ) األسرةمهنة الكثيرين من أفراد هذه      (واتجه إلى تعلم مهنة الصياغة      
، وكان من قدماء الصاغة في الكاظمية، ودكانه        )١(د عبد الجليل الوردي   أخيه السي 

  . في محلة االنباريين
ينية، ويقرأهـا          بدأ بنظم الشعر منذ أوائل شبابه، وكان ينظم القصائد الحس 

وهو شاعر مكثر، ترك ديوان شعر كبير، ال زال مخطوطـاً عنـد            . على المنبر 
 أن يرى النور، ويأخذ طريقه إلى الطبع، فانه نوع          ولده السيد عماد، أسأله تعالى    

ومن شعره مراثيه الكثيرة في أخيه، السيد عبـد اللطيـف    . من بر األبناء باآلباء   
، أثر كبير علـى نفـسية الـسيد         حيث كانت لحادثة استشهاده   الوردي الخطيب،   

  .المترجم
 مراقـد (        وحدث الشيخ محمد حسين حرز الدين، محقـق كتـاب جـده             

، عن السيد عبد الرزاق الموسوي المقرم، الذي حدثه عن قبر الـشهيد      )المعارف
جعفر الطيار، وبقاء جسده الطاهر بهيئته وبثيابه وعليه الدم طرياً والسيف فـي             

حدثني الشريف الجليل األديب الـسيد عبـد        : "عنقه، وكأنه ميت من يومه، قائالً     

                                                        
 . وهو والد الشاعر السيد علي جليل الوردي)١(
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، فـي     ه١٣٨٦مادى األولى سنة     ج ١٠الجبار الوردي الكاظمي، في يوم السبت       
  .)١("إلى آخر الحديث...... دمشق الشام

عليـه  (وبهذه المناسبة نظم السيد عبد الجبار بيتين في حق جعفر ذي الجناحين             
  ):السالم

  جعفر والشهيد لـيس يمـوت     
  حيث ما ضم جعفـر تـابوت       

 

       وشهيد بـأرض مؤتـة حـي  
  هو باٍق قد ضمه كـل قلـب       

  

ودفن في الحجرة المجاورة لمكتبة      ،  ه١٤٠٥سنة   الحجة    ذي ٤في          توفي  
  . )٢()، وفق الترقيم الجديد٥٠رقم (الجوادين العامة في الجدار الشرقي 

،  بهـاء  الـسيد : والداأل منكان السيد المترجم قد صاهر بيت الجوخجي، وله         و
ـ  ال ي المملكة المغربية، والسيد صفاء    الطبيب الرسام المقيم ف    اد صائغ، والسيد عم
  .الصائغ، والسيد ضياء

الشيخ عبد الرضا بـن الـشيخ هـادي         ،   في هذه الحجرة           وممن دفن 
  . ه١٣٨٥سنة ربيع األول  ٢١ بتاريخالجوخجي، المتوفى 

 شعبان سنة ١ودفن فيها السيد صاحب بن السيد هاشم الورد، المتوفى يوم 
  . ه١٤٠٧

 بن محمد علي الجوخجي، وممن دفن فيها أيضاً الدكتور نعمة بن الشيخ جابر
  ).ستأتي ترجمته(،  ه١٣٩٩المتوفى سنة 

  
  
  

                                                        
  .٢٢٥-٢٢٤/ ١: يراجع مراقد المعارف )١(
استفدت في إعداد هذه الترجمة، من ورقة كتبها إلي الباحث االستاذ فوزي الجوخجي، عن  )٢(

 .السيد عماد الوردي الصائغ، نجل المترجم
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 الخالصي ) ضياء الدين(الشيخ عبد الحسين  -٧٧
  ه١٣٧٠ -١٣١٥

بن الشيخ محمد صادق بن الشيخ ) ضياء الدين(        الشيخ عبد الحسين 
واسمه الحقيقي . حسين بن الشيخ عزيز بن الشيخ حسين الخالصي، الكاظمي

عبد الحسين : ، وكان توقيعه في رسائلهين لكنه لم يعرف به مطلقاًعبد الحس
  .ضياء الدين

        ولد في الكاظمية في الخامس عشر من شهر محرم الحرام سنة 
، ونشأ فيها، فتعلم األوليات وقرأ مقدمات العلوم، وحضر على جماعة  ه١٣١٥

وقد برع . ي الورد، منهم السيد حسن بن السيد محسن آل أبمن علماء الكاظمية
  .في علوم األدب وغيرها

 السيد هبة الدين : مجموعة من أعالم عصره، منهمويروي عن        
   .الشهرستاني

        ولع بالبحث والتأليف فأخرج مجموعة من اآلثار فيها القيم والنفيس، 
الدروس االعتقادية، وتنقيح وتلخيص شروح األلفية في النحو، وخالصة : منها
جوبة يل على تفسير أنوار التنزيل، واألاشية على تهذيب المنطق، والنقد الجمالح

المخجلة المضحكة، وضياء اإليمان، وتهذيب كتب الفقه، وتحفة الحبيب، 
  .وغيرها كثير

وكان يقرأ كل كتاب يملكه، وشذ أن ال يعلق عليه أو يصححه، فقد كانت 
ره في أواخر أيامه إلى بيعها غير ان الفقر اضط. هوامش كتبه مملوءة بالفوائد
  . وقد ساءت حالته المادية في نهاية عمره للغاية. بثمن بخس دراهم معدودة

كنت خالل إقامتي : "        ومما جاء في ترجمته في مستدركات أعيان الشيعة
قبل أن ) ع(في العراق، وزيارتي للكاظمية، ال أفعل شيئا بعد زيارة الجوادين 

حدى حجر الصحن أو في إضياء الخالصي، فالتقي به في أسعى للقيا الشيخ 
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مكتبة النجاح، فتمتلئ نفسي سعادة بمطالعة ذلك الوجه الذي يشع إيمانا ووداعة 
وإيناسا وحكمة، وأحرص على أن ال أتكلم بكلمة كي ال أقاطع حديثه العذب 

 وقد كنت أعلم انه ضيق الحال، ولكن لم أكن أدري انه على"."الرائق المؤنس
مام أصدقائه أتلك الدرجة من الضيق، ألنه كان يحاول جهده أن ال يظهر عليه 

 ".انه مكروب، بل كانت االبتسامة المشعة تمأل وجهه دائما لئال يكدرهم

        توفي في الكاظمية يوم األحد السادس والعشرين من شهر رمضان سنة 
متصلة بباب القبلة ، ودفن مع والده الشيخ محمد صادق، في الحجرة ال ه١٣٧٠

 .يسار الداخل إلى الصحن الكاظمي

 : )١(قال الشيخ كاظم آل نوح مؤرخا سنة وفاته

  قضى ضياء الدين لـيال نحبـه      
  بيوم نحـس مـر فينـا فجـأة        

 

ــأبين   ــن الت ــال ع ــأنه ع   وش
  )٢("بك مات ضياء الـدين    "أرخ  

 

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                        
  . ديوانه المخطوط)١(
، ٢١١-٢٠٩: ، النفحـات القدسـية  ٥٢-١/٥١: مستدركات األعيان: مصادر ترجمته  من   )٢(

  ٩٥٦-٣/٩٥٤: نقباء
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 الشيخ عبد الحميد بن الشيخ طالب الكليدار -٧٨
   ه١٣٣٦ -١٢٨٢

  

        الشيخ عبد الحميد بن الشيخ طالب بن 
الشيخ عبد الرزاق بن الشيخ محمد بن الشيخ 
حسين بن الشيخ محمد بن الشيخ عبد النبي بن 

  . )١(الشيخ مبارك بن الشيخ أحمد، الشيبي
        ولد في الكاظمية في السابع من شـهر        

ه ، وتوفي أبو  )٢(  ه١٢٨٢ذي القعدة الحرام سنة     
  وهو ابن عشر سنين، ثم توفي عمـه الـشيخ         

  

  

  
،    ه١٣٠٤ سـنة    ،الذي ولي أمر السدانة بعـد أخيـه الـشيخ طالـب           وعيسى،  

  . عاما٢٢والمترجم له ابن 
 من مجلس إدارة والية بغداد         أصدر الوالي مصطفى عاصم باشا قراراً

لشيخ عبد بايداع أمر السدانة وكالة إلى الشيخ علي بن الشيخ عيسى بن ا
الرزاق، فاعترض الشيخ عبد الحميد على هذا القرار، وطلب من السلطة أن 

كل أمر السدانة إليه ألنه صاحب الحق األصيل فيها، وان عمه الشيخ عيسى وت
صبحت مشاركة بينه وبين الشيخ علي، ثم أانما وليها لصغر سنه يومذاك، ثم 

، ومن أراد التفاصيل  ه١٣٢١توالها، ثم حرم منها، حتى عادت إليه سنة 
  .الكاظمي للشيخ محمد حسن آل ياسينفليراجع كتاب تاريخ المشهد 

                                                        
، سلسلة أخرى غير ما أثبـت آنفـاً،         ٢٤٥-٢٤٣:  ورد في كتاب تاريخ المشهد الكاظمي      )١(

ولكاتب هذه السطور تعليق حول ذلك، سيأتي في ترجمة الشيخ عبد الرزاق الكليدار، جـد               
   . الشيخ المترجم

  .١٢٧٨ أنها سنة )الحقيبة(وفي  )٢(



٢٢٩ ....................................................ل الجزء األو/  كواكب مشهد الكاظمين 

وتبارى الكتاب والشعراء في المساهمة باإلشادة بهذه العودة والتبريك بهذه 
 .المناسبة، كالشيخ عبد الحسين الحويزي، والسيد أحمد بن السيد صالح القزويني

  :ا إلى المترجم، ويشكر السلطان عبد الحميدوللسيد محمد القزويني بيتين أبرقهم

  أحيا بها روح الـورى كلهـا       
ــا  ــى أهله ــات إل   رد األمان

 

 سـلطان الـورى نعمـة       أنعم   
  حـــسانه انـــهإوان مـــن 

 

  :ولبعض شعراء الكاظمية

  قد طوقت في فضلها منك جيد     
  إليك يا رضـوانها فهـو عيد    
  واسلم مدى الدهر بعيش حميد    

  "يدعدت قرير العين عبد الحم     
 

  للمـلك األعظـم دامـت يـد      
  أعاد مفـتاح جـنان الهــدى  
  فانعـم قرير العـين فيها ودم    

  بــه "بـورك يـوم أرخـوه    
  

 بعد غياب للنقابة عـن الكاظميـة زاد عـن     –        منح رتبة نقابة األشراف     
 بفرمان صادر من استانبول، على الرغم من عدم كونـه علـوي             -أربعة قرون 

ويكون نقيـب المـشهد     .  خاصة بالعلويين  - كما هو معروف   –ة  النسب، والنقاب 
 بشؤون العلويين وهي متعددة، وبشؤون المـشهد وهـي جمـة،            الكاظمي قائماً 

وبشؤون البلدة وهي في توسع مستمر، ومن هنا كان للنقابة أهميتهـا الكبـرى،              
  .وللنقيب مقامه المرموق

طات العثمانية إصدار هذا    والظاهر ان والي بغداد يومذاك كان قد طلب من السل         
ولمـا  . تفاهم نشأ بينهما  بسبب سوء، ليغيظ به نقيب األشراف في بغداد،الفرمان

تسلم الشيخ عبد الحميد فرمان النقابة، أرسل إليه السيد محمد القزوينـي برقيـة              
  :تهنئة تتضمن هذين البيتين

   بها قد نلت منـه نـصيبا       رتباً
  فلذا ارتضاك على حماه نقيبـا      

 

   األنام حباك من ألطافـه      ملك 
   لـه  باب الحوائج صرت بواباً   
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الحـاكم   -        وبعد دخول االنكليز إلى العراق أصدر السير برسي كوكس          
بقاء الشيخ  ، بإ   ه١٣٣٥لخامس من ذي الحجة سنة       بتاريخ ا   أمراً -العسكري العام 

 ). ع(مامين الكاظمين  لحرم اإلعبد الحميد في وظيفته سادناً

كـان مـن الرجـال      : " فقـال  )الحقيبة(   ترجمه السيد علي الصدر في             
النابهين، رئيساً مقدماً محبوباً مرهوباً، وجيهاً عند الحكام وكافة رجـال الدولـة             

  ".  حراً، يأبى الضيم، ويعاف الذلالعثمانية، غيوراً
        توفي في الكاظمية يوم الخميس الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة           

، بعد أن أبلى بالء حسناً فـي المـشاركة الفعليـة بجهـاد                ه١٣٣٦حرام سنة   ال
االنكليز، حيث كان قائداً للمجاهدين، وعضداً قوياً لبطل الجهاد، الـسيد مهـدي             

مام محمـد    روضة اإل   إلى لودخباب ال  عند   شرقيرواق ال  ال ودفن في . يالحيدر
ه الشيخ هـادي، وصـهره      ودفن في هذا المكان أيضاً ولد     ). عليه السالم (الجواد  

  .)١(، وأخيه الشيخ شبيب النجم)شيخ بني تميم(الحاج سهيل النجم 
 :وأرخ الشيخ علي البازي وفاته بتاريخين، أحدهما

  :)٢()وهو واحد من ثالثة تواريخ( ته وفاعام مؤرخا شيخ كاظم آل نوحللو
ــالأ ــي ذو الفخــار والع ــو عل   ب

  بـي أ لموسـى و   قد كـان سـادناً    
ــاً  ــان خادم ــد ك ــديهماق    لمرق

 ــزاء ــا ج ــزاه ربن ــراًج    واف

  شاعت له في عـصرنا محاسـن        
ــاكن ــالجوار س ــو ب ــر وه   جعف

ــ وهوم ــد ــائنج ــد ص    وبجه
  وهــو بفــردوس الجنــان قــاطن

                                                        
 .  كما أفاد الباحث األخ الشيخ غزوان بن الشيخ سهيل بن الشيخ مهدي الكليدار)١(
 . مثبتة في ديوانه المخطوط)٢(

ــشأتين  ــافع الن ــليال ش ــا س   هم
ــسنين   ــوز بالح ــفاعةً والف   ش
  "عبد الحميـد سـادن المرقـدين      

  

 ــدى ــامي ه ــذا ضــريح إلم   ه
ــزا ــوم الج ــاده مــن رام ي   يرت

ــ ــوأمـ ــاده"ت ه أرخـ   وارتـ
 



٢٣١ ....................................................ل الجزء األو/  كواكب مشهد الكاظمين 

  قـد "بيوم نحـس مـات أرخـوه        
  

  " قضى به عبد الحميـد الـسادن      
  

 علي وعبد الحسين، وأمهم العلوية من السادة المدامغة، :وأعقب من األوالد ستة
والشيخ .  التميميمهم بنت الشيخ سهيلومحمد رشيد ومهدي وهادي ومحمد، وأ
  .سدانة بعده، وتولى ال)١(علي أكبر أخوته، وهو الذي قام مقام أبيه

  

  
  السادن الشيخ علي وولده الشيخ فاضل مع األمير عبد أإلله

  
  

 
 
 
 
 
  

                                                        
- ٤/٤٨٧: ، الحقيبة٢٥٠- ٢٤٧ و٢٣٨:تاريخ المشهد الكاظمي: من مصادر ترجمته )١(

٤٨٨. 
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  الشيخ عبد الرزاق بن الشيخ محمد الكليدار -٧٩
   ه١٢٦٢ -٠٠٠٠

        الشيخ عبد الرزاق بن الشيخ محمد ابن الشيخ حسين بن الشيخ محمد بن             
          . يالشيخ عبد النبي بن الشيخ مبارك بن الشيخ أحمد، الشيب

        ولد في الكاظمية، ولكن لألسف لم أعثر على تاريخ والدته، وهـو جـد         
  ).الذي مر ذكره(الشيخ عبد الحميد الكليدار 

قـدس  ( شيخنا العالمة المحقق، الشيخ محمد حسن آل ياسين          ذكر:         أقول
محمـد  الشيخ عبد الرزاق بن الشيخ      : كاآلتي، نسب الشيخ عبد الرزاق      )١()سره

، ابـن   )صاحب تكملة نقد الرجال   ( بن الشيخ أحمد بن الشيخ عبد النبي الكاظمي       
  .علي بن أحمد الشيبي

، في ترجمة الشيخ عبد الحميد، نسبه       )٢(وأورد السيد علي بن السيد حسن الصدر      
الشيخ عبد الحميد بن الشيخ طالب بن الشيخ عبد الرزاق بن الشيخ محمد             : "هكذا

لشيخ محمد بن الشيخ عبد النبي بن الشيخ مبارك بن الشيخ           بن الشيخ حسين بن ا    
   .ولعله األصوب صاحب التكملة،ولم يشر إلى ان الشيخ عبد النبي هو ".  أحمد

د ولده الـشيخ    ِل، فمتى تزوج وو     ه١١٩٨فان الشيخ عبد النبي الكاظمي ولد سنة        
  والد المترجم (د حفيده الشيخ محمد     ِلأحمد؟ ثم و .( لشيخ عبد الـرزاق    د ا ِلومتى و

 ثم يحظى بسدانة المشهد الغروي فـي سـنة          ؟  ه١٢٤٦حتى يتولى السدانة سنة     
وان الـشيخ آل ياسـين نفـسه     ؟)٣(، ثم يحصل على التزام قضاء الحلة       ه١٢٥١

                                                        
  .٢٤٥-٢٤٣: تاريخ المشهد الكاظمي يراجع )١(
  .٤/٤٨٧:  الحقيبة)٢(
  .٢٤٥: تاريخ المشهد الكاظمي  )٣(
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  في ترجمة الـشيخ طالـب بـن الـشيخ عبـد الـرزاق              ذكر، قد   )قدس سره (
   !.   ؟ ه١٢٣٠، ان والدته كانت سنة )١()المترجم(

     وعندما تولى أمر المشهد الغروي سكن هناك، وأودع شـؤون المـشهد               
ونظم الشيخ جابر الكاظمي قصيدة يهنـئ بهـا         . الكاظمي إلى ولده الشيخ طالب    

الشيخ طالب بمنصب أبيه في النجف األشرف، ونيابته عنه في سدانة الروضـة             
  :الكاظمية، جاء فيها

ــى ــرام وأنَّ ــي الغ   ألفــتْ مهجت
  وا عـن فـؤادي    بأبي جيـرة نـأ    

  

  لي قلب يطيـق حمـل الغـرامِ          
  )٢(وجفَــوني ظلمــاً بغيِراجتــراِم

  

        ولم تذكر المصادر األعمال التي قام بها الشيخ عبد الرزاق، خالل توليه            
أمر سدانة المشهد الكاظمي، ولكن السياق يفترض انه قام بأعمال جليلة، إذ انـه             

 الجارف، المـصاحب للفيـضان،      ، وهي سنة الطاعون     ه١٢٤٦ولي األمر سنة    
  . والذي أغرق المدينة، بما فيها المشهد الكاظمي

، ودفن في الحجرة الثانية، يـسار         ه١٢٦٢        توفي الشيخ عبد الرزاق سنة      
بق، والتي كانت مقراً للسادن السا    ( )٣(القبلة الداخل إلى الصحن الكاظمي من باب     

   ).الشيخ فاضل الكليدار وآبائه
وبمناسبة الكالم عن السدانة، فال بأس بإيراد نبـذة تاريخيـة مختـصرة             

 فبعد ان كانت مهمة اإلشراف على المشهد والعناية بـشؤونه   .)٤(حول الموضوع 
                                                        

 .٢٤٦: تاريخ المشهد الكاظمي )١(

 .٢٤٥: تاريخ المشهد الكاظمي )٢(

وسـبق  . كما أفاد الباحث األخ الشيخ غزوان بن الشيخ سهيل بن الشيخ مهـدي الكليـدار              )٣(
ألخيـرة للمـشهد،   اإلشارة في ترجمة ولده الشيخ طالب، ان هذه الحجر بنيت في العمارة ا     

ولعله دفن في هذا الموضع، أو نقل إليه بعد دفنه فـي مكـان           .    ه١٣٠١والتي انتهت سنة    
  .  آخر، واهللا أعلم

 .٢٤٢-٢٤١: تاريخ المشهد الكاظمييراجع )٤(
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 من واجبات ومهام نقيب الطالبييين، أو نقيب العلوييين،         - في العصر العباسي   -
ي للعـراق سـنة     بعد االحتالل الـصفو    - فيما بعد أصبحت  أو نقيب األشراف،    

، التي تـشكلت فـي بغـداد، ومركزهـا      "مشيخة اإلسالم " من واجبات    -  ه٩١٤
   . الرئيس في الكاظمية، وأوكلوا أمرها لعالم فاضل هو الشيخ عبد اهللا قنديل

        وعلى أثر تسلّم األتراك مسؤولية الحكم في العراق، ُألغي مركـز شـيخ        
ليدار الشيبيين، وكان أول سادن للمـشهد  اإلسالم، وبدأت فترة سدانة أسرة آل الك  

الكاظمي، الشيخ ربيعة الشيبي، الذي كان سادناً للحـرم المكـي، ثـم توارثـت       
  .  ه١٤٢٤ هذا المركز حتى سنة األسرة

" دار"بمعنى مفتـاح، و     " كليد: "فارسية مركبة من كلمتين   " كليدار"        وكلمة  
تعريبـاً  " سادن" ثم استبدلت بكلمة     .بمعنى صاحب، ويقصد بها من عنده المفتاح      

  . للتسمية، والسادن في اللغة، خادم الكعبة
        وال ريب ان معظم سدنة المشهد الكاظمي، قبل الشيخ عبد الرزاق هـم             

 ولذلك ذكـرت    .أيضاً من دفناء الكاظمية، ولكن تركت ذكرهم لعدم توفر النص         
  .منهم ذكرت، كون الشيخ عبد الرزاق أقدم المترجمين من
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  األعرجي  بن السيد عبد الرزاقالسيد عبد الصاحب -٨٠
   ه١٣٦٨ -١٢٩٠حدود

عبد  السيد عبد الصاحب بن السيد        
 حسن بن السيد بن السيد) أبو جعفر(الرزاق 
جعفر بن السيد راضي بن السيد محمد 

 .األعرجي، الكاظمي

  يوم كان-        ولد في النجف األشرف 
 في حدود -أبوه مقيماً فيها لغرض التحصيل

  . ، وقرأ على ثلة من أعالمها ه١٢٩٠سنة 

  

  
  .      )١(وله تلمذة في النجف األشرف لمدة امتدت إلى عشرين سنة        

 ما نقله الشيخ محمد حسن آل ياسين في المقدمة التي كتبها            )٢(ومن شعره         
. مصنفات والده الشيخ محمد رضا آل ياسين      من  )  الوثقى العروةحواشي  (لكتاب  

  : مهنئا الشيخ آل ياسين بالعيدقال
ـ ين و ـللمؤمن   ـودكج

   كــودوج فيه النفوس  
 

  العـيد في كـل يــوم      
  فِعلـمك اليـوم تحــيا    

 

  . بخس بثمن ، وباعها الوحيدكانت له مكتبة جيدة، لم يحافظ عليها ولده        
قال االسـتاذ راضـي     . قد  في الصحن الشريف    وله مجلس علمي أدبي كان ينع     

مجلس ): "٨ص(مهدي السعيد عند ذكره للمجالس والندوات األدبية في الكاظمية          
، ويتصدره السيد   )٣(وكان ينعقد في إحدى غرف الصحن الشريف      : آل األعرجي 

                                                        
  . ه١٤٢٨كما حدثتني ابنته العلوية، أم عماد السلطان ليلة النصف من شعبان سنة  )١(
  .لعلها قيلت عن لسانه و)٢(
الواقعة إلى يـسار الـداخل    ) مكتبة آل األعرجي  ( أقول لعله كان ينعقد في الحجرة األولى         )٣(

  .إلى صحن قريش من باب قريش، وهي الحجرة التي دفن بها السيد عبد الصاحب
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ويحضره كثيـر مـن     . عبد الصاحب األعرجي، والسيد مهدي كافي األعرجي      
 وبغداد، ومن آل األعرجي في كل المدن أثنـاء قـدومهم      علماء وأدباء الكاظمية  

  .    "إلى مدينة الكاظمية، التي كانت مقام جدهم السيد محسن األعرجي
، في الحجـرة األولـى      ، ودفن بها    ه١٣٦٨        توفي في الكاظمية في سنة      

بـاب  (يسار الداخل إلى صحن قريش من الباب الواقعة في الجـدار الـشمالي              
 ).قريش

ن السيد متزوجاً باحدى بنات عمومته، وتزوج بأخرى من السادة األعرجيـة        وكا
ثم صاهر خطيب الكاظمية الشيخ كاظم آل نوح، على كبرى بناتـه،   . في كربالء 

 هو السيد فؤاد، وثمانية بنات، وصاهره على إحدى بناته           واحداً وخلف منها ولداً  
  .يخ بني تميماشمن مالشيخ حاتم السطان، 
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 الكاظميشديد السيد عبد العظيم آل  -٨١
    ه١٣٢٩ -١٢٤٤

        السيد عبد العظيم بن السيد علي بن السيد مهدي بن السيد محمد بن 
 .المعروف بالسيد عبد شديد  .السيد صادق الملقب بالباصي، الحسيني، الكاظمي

 بها على أبيه، ، ونشأ ه١٢٤٤        ولد السيد عبد العظيم في الكاظمية سنة  
، وعاد إليها هاجر إلى النجف إلكمال تحصيله. ثم درس على أعالم الكاظمية

   .بعد أن حصل على مبتغاه
؛ انه كانت للـسيد المتـرجم       )شديد(ومما قيل في سبب تلقيبه بـ               

وذات ليلة دخل أسـد   . مزرعة، فإذا جن الليل ربط المواشي في الحضيرة       
 ينتبه السيد لذلك بسبب الظالم، فربطه معها، فلما          ولم ،مع قطيع المواشي  

  .كان الصباح رأى األسد مربوطاً، فعرف بعد ذلك بالشديد لشدته وقوته
        كان السيد المترجم معروفاً بالزهد والورع واإليمان والتواضع والكـرم،          

  .)١( لالستشفاءطعامهوكانت الناس تعتقد ببركته، وتأخذ من 
وج حفيده السيد عبد الرسول بن السيد محمد علـي سـنة            ولما تز         
، نظم الشيخ كاظم آل نوح قصيدة بالمناسبة مهنئا ومادحاً والـده              ه١٣٢٥

شارات إلى شجاعة وبـسالة     د عبد العظيم وأسرته، وفيه من اإل      وجده السي 
  :)٢( ومنها،وإقدام السيد

  في ليلة تـم الـسرور لنـا بهـا         
  فرحا بعرس أخي الندب والجـود    

  وبهــا بلغنــا غايــة المقــصوِد 
  قطب العلى بحر الندى المورودِ    

                                                        
سـنة   المتـوفى ( حدثني بهذا الحديث حفيده السيد حيدر، نقالً عن أبيه السيد محمد صادق         )١(

ونقالً عن جده ألمـه  . ر بن السيد عبد الحسين بن السيد عبد العظيم،  ابن السيد باق  )١٩٨٦
 .، ابن السيد سعد بن السيد عبد العظيم)١٩٩٣سنة  المتوفى(السيد محمد جواد 

  .٢١٩-١/٢١٨: ديوان الشيخ كاظم آل نوح) ٢(
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  الندب من في مجده  " عبد الرسول "
  وأخو الفقاهة والفصاحة والـبال    
  وأبوك من فاق األنـام بفـضله       
ــه ــه لعمــرك ان ــسألن عن   ال ت
  ابن التقي الهاشمي أخـي العـال      
      السادة النجب الهداة ومـن هـم  
  أكرم بهم من ماجـدين ترفعـوا      
  هم موئل الالجين ان عم الـورى      
  وهم إذا حمى الـوطيس تـراهم      

   القراع رسـت لـه     قوم إذا اشتد  
  قوم تشب الحرب في عزمـاتهم     

 

  أضحى فريدا مثل عقـد فريـدِ      
  غة والسماحة والفتى الـصنديدِ    
ــشهودِ  ــه الم ــوده وكمال   وبج
  ينمى لخير أب وخيـر جـدودِ      

  ابن الكرام الـصيدِ   " عبد العظيم "
  سادوا الورى من سيد ومـسودِ     

  اً بفــضل طــارف وتليــِدقــدم
  جدب وحادثة الخطوب الـسودِ     
  أسداً لـدى الهيجـاء أي أسـودِ       
  وسط العجاجة كالجبـال الميـدِ     
  ال بالسيوف وال القنـا االملـودِ      

  

، ودفن في الـرواق       ه١٣٢٩سنة    محرم الحرام  ٢٨يوم  الكاظمية  ب        توفي  
  ).عليه السالم(الشرقي يسار الداخل إلى روضة االمام الجواد 

  .، والسيد عبد الحسينالسيد سعد، والسيد محمد علي: من أوالده
مـن أهـل العلـم    : ")١(قال السيد علي الصدر في وصف الـسيد سـعد               

وكان وكيالً عن أعـالم  . والفضل، كان تحصيله في النجف وسامراء والكاظمين      
 وكـان حـسن   . عقوبـا ومـدة فـي ب    العلماء المقلدين، فكان مدة وكيالً في بلد،        

 ونقل حكاية زواجه    ".رة، طيب المعاشرة، نزوحاً عن الشر، محباً للخير       المحاض
 وللـشيخ محمـد   .من زوجته التي هي من أرحام الشيخ حمادي العذاري النجفي     

                                                        
 .١/٢٢:  الحقيبة)١(



٢٣٩ ....................................................ل الجزء األو/  كواكب مشهد الكاظمين 

رضا آل ياسين مقطوعة نظمها في بواكير عمره، قرظ فيها شعر السيد سعد آل              
  )١(. بيتا٢٢ًشديد، تبلغ عدة أبياتها 

سيد جليل تقوى وصالحاً ووثاقـة      : ")٢(ي وصف السيد محمدعلي           وقال ف 
وله فـي   . وديانة، محب للخير، عزوف عن الشر، حسن السيرة، طيب السريرة         

األدب والشعر ميل يحثه على حفظ النتف األدبية واألبيـات التـي يستحـسنها،              
وله  حياكة الحرير،    - شغل أبيه وأسرته   -وكان شغله   . وربما نظم الشعر أحياناً   

ثم أورد له كرامة وقعت في مزرعته       ". معمل وصنّاع، ويتعاطى أيضاً الزراعة    
  .قرب قرية السندية

        وممن دفن في هذا المكان، السيد باقر بن السيد عبد الحسين بن الـسيد               
رئـيس  ( الـسيد محمـد الـصدر      وينقل ان  .م١٩٥٢عبد العظيم، المتوفى سنة     

، ئاسة البالط الملكي، إال ان السيد باقر رفضها       ، فاتحه لتولي ر   ) األسبق الوزراء
وممـا  . معتبراً ان العمل مع النظام الملكي محرم، الرتباطه بالملكية البريطانية         

الكاظميـة، كانـت    بينقل كذلك ان دار السيد باقر، الكائنة في محلة أم النـومي             
  . مجمعاً للمجاهدين الذين كان لهم الدور الفاعل في ثورة العشرين

  
   شديدالسيد باقر

                                                        
 .٢١٥-٢/٢١٤:  الحقيبة)١(
  .١/٤٦: الحقيبة)٢(
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وللسادة آل شديد حجرة في الصحن الشريف، وهي الثالثة يسار الداخل إليه مـن       
، دفن فيهـا بعـض أفـراد        ) وفق الترقيم الجديد   ٦٦حجرة رقم   (باب الفرهادية   

  .)١(األسرة
  

  
   على شجرة السادةالسيد عبد العظيمتأييد ونقش خاتم 

  آل أبي الورد
  

  
  

  

                                                        
فيده السيد حيدر بن السيد محمد صادق بن السيد باقر، نقلت عنهـا             كما كتب في ورقة، ح     )١(

  .بتصرف



٢٤١ ....................................................ل الجزء األو/  كواكب مشهد الكاظمين 

  لكتبي الكاظمي عبد علي حسن احاجال -٨٢
   ه١٤٠٦ -١٣١٩

 الكـاظمي   ، عبد علي حسن الكتبي    حاجال        
  .االمارة ربيعة من عشيرة

، ونـشأ     ه١٣١٩ة  سـن في الكاظمية    ولد         
ثم تعلـم علـى يـد        على مشايخها،  بها، وتتلمذ 

خطيب الكاظمية الشيخ كـاظم آل نـوح، وبـدأ          
يصعد المنبر الحسيني لقـراءة المقدمـة قبلـه،         

     عده في ذلك سعة محفوظاته الشعرية، وكان      وسا

  

  
        .عمره يومها عشرين عاماً

قبل نيف وعشرين سـنة     ): "ذكرى الحسين (قال في كلمته التي صدر بها كتاب        
مهما طال بي   (وما أنا   ). وأنا بذلك فخور  (بدأت بخدمة ذكراك من طريق المنبر       

األستاذ الـشيخ كـاظم     (كاظمية  بناٍس ما علي ألستاذي األكبر، خطيب ال      ) العهد
  ". من فضل عميم) الشيخ سلمان آل نوح

فـي  الكاظميـة المقدسـة،      في مدينـة  لبيع وتوزيع الكتب    سس مكتبة           أ
، وكانت تقع فـي منتـصف       سماها النجاح عشرينيات القرن الميالدي الماضي،     

لتقـى  الشارع العام الموصل بين باب القبلة وباب الـدروازة، وتعـد مكتبتـه م             
ثم انتقلت هـذه   .لوجهاء البلدة ومثقفيها وزائريها، ممن يأنسون بحديث صاحبها

م إلى إحدى حجر الجدار الشرقي فـي الـصحن الكـاظمي            ١٩٥٢المكتبة سنة   
وكـان يتـولى طبـع    . الشريف، واستمر فيها إلى أن انتقل إلى رحمة اهللا تعالى      

 دمـشق والقـاهرة     ععديدة مع مطـاب    تله اتصاال و. الكتب ونشرها وتوزيعها  
   . مطابع بغداد والنجف االشرففضالً عن ،وغيرهاوبيروت 
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ذكرى الحسين، الشريعة اإلسالمية خاتمـة الـشرائع،        :         مما ألف ونشر  
  ).لخصت من خطبة الجمعة(نصيحة االمام الخالصي للعراقيين 

ـ      : ")١(        قال االستاذ راضي مهدي السعيد     : يمجلس الشيخ عبد علـي الكتب
وكانـت مكتبتـه   . وكان ينعقد في مكتبته الواقعة في شارع الشريف المرتـضى    

خطيـب  : الكبيرة ملتقى الكثير من العلماء واألدباء في الكاظمية، مـن جملـتهم         
الكاظمية الشيخ كاظم آل نوح، والدكتور عز الدين آل ياسين، والدكتور محمـد             

مي عبد الغني الحجيجـي  علي آل ياسين، والدكتور صادق مهدي السعيد، والمحا   
، والشاعر علي جليل الوردي، والشاعر جواد الورد، والسيد إبـراهيم            )الجلبي(

الغبان، والسيد عبد األمير عبيدة، والدكتور علي الوردي، والسيد جعفر عمـران    
وهم الذين كونوا أكبـر تجمـع أدبـي فـي          . السعدي، والسيد عبد األمير حسن    

ت، باسناد مـن الـسيد هبـة الـدين الـشهرستاني           الكاظمية منذ بداية األربعينا   
الحسيني، وأخذوا يقيمون االحتفاالت الكبيرة في الصحن الشريف، وتحت التكية          

وكـان  . أمام باب القبلة، في أيام الغدير، وأيام التاسع والعاشر مـن عاشـوراء            
يشترك في هذه االحتفاالت الكبيرة عالوة على أسماء من ذكرناهم، كثيـر مـن              

  ".ذة المصريين والسوريين الكباراالسات
 علـي   الـدكتور ؛ ك والمؤرخين في كتبهم  والكتاب  ذكره بعض المؤلفين            

   .وغيرهم حميد الخالصي، وعصام العطية، شيخالوالوردي، 
فـي صـحن     ،ودفن في آخر مكتبة لـه      بالكاظمية،     ه١٤٠٦توفي سنة           
تزوج  وكان الشيخ عبد علي قد       ).، وفق الترقيم الجديد   ٥٥حجرة رقم   ( )٢(المراد

   . وله من الذكور خمسة،سوريةمن والثانية  ات،العلويمن ولى  األ،من اثنتين
                                                        

  .٩: لس والندوات األدبية في الكاظميةفي المجا )١(
م، ١٢/١٠/٢٠٠٤، بتاريخ ٣٨٤، العدد )البغدادية(جريدة الصباح : من مصادر ترجمته )٢(

 السنة –ث والرابع المطبوع من مؤلفات الكاظميين المنشور في مجلة البالغ، العدد الثال
 . ه١٣٩٠الثالثة، جمادى األولى سنة
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  الشيخ عبد علي بن منصور بن جمعة القطيفي الكاظمي -٨٣
   ه١٣٥٥  -٠٠٠٠

  .        الشيخ عبد علي بن منصور بن جمعة القطيفي، الكاظمي
تتلمذ على جملة من العلماء . ، ورع تقيلده في باألعالم المعروفين         من

الزهيري القطيفي المتوفي محمد بن عبد اهللا الشيخ  الفضالء كان في مقدمتهم
   . ه١٣٢٩سنة 

سنة  الكاظمية يوم السادس عشر من شهر صفر توفي رحمه اهللا في        
 .)١(افيه  ودفن ، ه١٣٥٥

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 .www.qatifoasis.com/موقع واحة القطيف االلكتروني : من مصادر ترجمته )١(

http://www.qatifoasis.com
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  المختار بن علياالستاذ عبد الغني -٨٤
  )١( ه١٤٠٥ -١٣٢٣

 االستاذ الحاج عبد الغني بن علي بـن               
الحاج محمد بن سلمان بن الـشيخ إسـماعيل،         

 .المختار

        ولد في محلة القُشَل، من محالت بغداد       
 تبعـاً  –، ثم انتقل سكنه  ه١٣٢٣الرصافة، سنة   

 إلى محلة باب السيف في الكـرخ مـن     -لوالده
  .بغداد

  

  
سألته عن وجه التسمية ببيت المختار؟ فقال : ")٢(علي الصدر قال السيد        

للقب كان قبل الشيخ إسماعيل، أم بعده؟ فقال ال اوسألته هل هذا . ال أدري
ولكن الشيخ إسماعيل كان من علماء بغداد، ومن أئمة الجماعة، ومرجعاً . أدري

  .       " عن الرسائل العملية للمقلَّدين،ألخذ المسائل منه
تعلم في بداية عمره القرآن الكريم وأحكام تالوته، ومبادئ القراءة         

   .وتخرج فيها، )النمونة العثمانية(ثم دخل مدرسة . والكتابة، في الكتاتيب
ارتحل مع والده إلى الكاظمية المقدسة، وهو بعد لم يتجاوز الخامسة         

وقد درس في الكاظمية علوم اللغة  .عشرة من عمره، طلباً للعلم والمعرفة
س ومن أشهر المدارس التي در. العربية، والفقه واألصول، والمنطق والبالغة
  .فيها، المدرسة الزهراء لإلمام الخالصي الكبير

                                                        
في إعداد هذه الترجمة من النبذة المختصرة عن حياته، التي زودني بها مشكوراً،             استفدت   )١(

  .ولده االستاذ محمد المختار
 .٣/٤٢٠:  تراجع الحقيبة)٢(
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الشيخ مرتضى الخالصي، والسيد حسن الصدر، :         ومن أبرز أساتذته
در، والسيد أحمد الكيشوان، والسيد محمد مهدي الصدر، وأخيه السيد حيدر الص

  .علي الزنجاني، وغيرهمالميرزا والشيخ 
        أحب مهنة التدريس منذ نعومة أظفاره، حيث كان يدرس ويدرس في 

وهو من الرواد األوائل الذين . الوقت نفسه، وهو لم يتجاوز العشرين من عمره
درسة التي كان أبواب الم) في المساء(عملوا في مجال محو األمية، حيث فتح 

يدرس فيها، لألميين في منطقة عكركوف، وتخرجت الوجبة األولى منهم سنة 
  .  م١٩٣٦

ت رته مديرية معارف بغداد، حيث عدم، امتحاناً وزارياً، أج١٩٣٩اجتاز عام 
  . شهادته الخصوصية معادلة لشهادة دار المعلمين

ية؛ الرسمية واألهلية، في معظم مدارس الكاظم) اللغة العربية والدين(وقد درس 
النهارية والمسائية، االبتدائية والمتوسطة والثانوية، لمدة تجاوزت األربعين 

  : ومن هذه المدارس. م٣/١١/١٩٦٤عاماً، وأحيل إلى التقاعد في 
، ومدرسة عكركوف، ومدرسة )الحكومية فيما بعد(مدرسة المفيد األهلية 

ين، ومدرسة البحية، وثانوية بيوت الكاظمية األولى للبنين، ومدرسة االنباري
  . األمة المسائية، وثانوية الكاظمية للبنين

تتلمذ عليه الكثير من األعالم، فهو بحق من أساتذة األجيال، ومن المربين 
  . الكبار

 السيد حسن الحيدري، والشيخ محمد صادق الخالصي،: ومن مشاهير تالمذته
  .حب بن الشيخ علي األنصاري الشديدي، والشيخ عبد الصاإبراهيموالسيد 
الدكتور علي الوردي، والدكتور عز الدين ): االساتذة الدكاتره فيما بعد(ومنهم 

ين، والدكتور عبد الصاحب العلوان، آل ياسين، الدكتور محمد علي آل ياس
  .والدكتور عبد األمير الورد
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دي الطعان، الدكتور أحمد جعفر الجلبي، والدكتور مه): األطباء فيما بعد(ومنهم 
بادي، والدكتور إسماعيل ماشاء اهللا، والدكتور عبود اوالدكتور طالب االستر

ناصر، والدكتور صادق جعفر العاملي، والدكتور محمد حسين المشاط، 
والدكتور محمد حسين الشيخ كاظم آل نوح، والدكتور صدقي ربيع، والدكتور 

  .حسين جعفر المشاط
الوردي، والشاعر راضي مهدي السعيد، الشاعر السيد علي جليل : ومنهم

  .  والعقيد عباس أمين شطيط، واألستاذ صفاء الجلبي، وغيرهم
، طلب من السيد محمد المسائية        وحينما كان معلماً في مدرسة األميرية 

 ليقدمها إلى وزارة المعارف، فقال عن لسانه اًهادي بن السيد علي الصدر، أبيات
  :بيتاً، وال أدري هل أرسلت أم ال، منها) ١٧(تها قصيدة، تبلغ عدة أبيا

  تقاضيتُ أجراً عادالً عن متـاعبي     
  وأرختْ عزاليها فـسدت مـذاهبي     
  يرى من ضياء أو بصيص كواكبِ     
  أحد وأمضى من شفار القواضـبِ     
  وال صدني عن مكتبي أي حاجـبِ      
ــائبي  ــم ورغ ــالي به ــق آم   تحق

  لـشهر راتبـي   وتوفيرهم في آخر ا   
  غيـر آيـبِ   رك صفي ذاهبـاً     وأت

  وسؤلي تركتُ حبلها فوق غـاربي     
 

  سئمت من التدريس لـيالً وليتنـي       
  فكم ليلـة فيهـا الـسماء تلبـدت        
  وطبقـت الظلمـاء أجواءهـا فـال    
  أروح وفي جنبـي عـزم وهمـة       
  وما عاقني عن قاعة الدرس عـائق    
  فان رجائي من ُأولي األمر أن أرى      
ــاعبي ــديرهم لمت ــي تق ــك ف   وذل
ــتقيل لــساعتي   ــاني أس   وإال ف

  جو إذا لم تنجزوا لـي مطلبـي       وأر
 

 ٢، الموافـق      ه١٤٠٥ شعبان سنة    ١٢        وافته المنية صبيحة يوم الخميس      
م، وشيعت جنازته إلى الصحن الكاظمي الشريف، ودفن في الحجرة          ١٩٨٥أيار  

  . الثانية يسار الداخل إليه من باب المراد
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ـ  (        وكان الشيخ كاظم آل نوح قد أرخ وفاة والـده        ، ه١٣٧٠ سـنة  )يعل
وقال مؤرخاً عام وفاة المرحوم علي الملقب بالمختار، وهو أبو الحـاج    : )١(كتبف

  :  عبد الغني، المعلم في المدرسة الحكومية، وهو رجل متدين ومعروف بالصالح
 

  وراح لربه الـصمد القـوي     
  "لقد أودى علي أبـو الغنـي      

 

  علي قضى وأنزل بطن قبـر      
  جب"فظهر المجِد في تاريخه     

 

 
 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
 . ديوانه المخطوط)١(
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 األعرجي بن السيد حسنالسيد عبد الكريم  -٨٥
  ه١٣٠٨ -١٢٦٤

        السيد عبد الكريم بن السيد حسن بن السيد محمد بن السيد جعفر بن 
 .السيد راضي األعرجي، الحسيني الكاظمي

بعد أن (نشأ في حجر جده السيد محمد و،  ه١٢٦٤ سنة         ولد في الكاظمية
  . فهذبه ورغبه في االشتغال بالعلم،)فقد أباه وهو طفل

. وحضر على جماعة من علماء الكاظمية.  تعلم األوليات وقرأ مقدمات العلوم
ثم هاجر إلى النجف األشرف، وتتلمذ على السيد المجدد الشيرازي قبل هجرته 
 إلى سامراء، وعلى الشيخ هادي الطهراني، وعلى الشيخ محمد حسين الكاظمي،

ومن أساتذته أيضاً، .  وله إجازة من األخيرين.وعلى الميرزا حبيب اهللا الرشتي
الشيخ محمد حسن آل ياسين، والمولى محمد االيرواني، والسيد علي بن السيد 

  .رضا بحر العلوم، وآخرين
جناب األمجد األوحد، العالم : " لهقال الميرزا حبيب اهللا الرشتي في إجازته

 ".كامل، ذي الفضل العظيم، جناب السيد عبد الكريم الكاظميالعامل، والفاضل ال
فوجدته ذا ملكة قدسية وقوة ربانية ال ينالها إال ذو حظ عظيم، وقد  ":ثم قال

. لذلك ممن يحرم عليه التقليد، وللعوام المقِلدة تقليده. بلغها بإعانة الملك العليم
ه نظره الشريف، وفكره ويجب عليه أن يعمل في المسائل الشرعية بما يؤدي إلي

ولعمري ان الراد على حكمه راد على . وله منصب القضاء والحكومة. اللطيف
اهللا تعالى، وأسأل اهللا أن يزيد في درجاته، وليس ذلك بعجيب فانه من أهل بيت 

وقد كتبت ذلك ليطلع الغير على حاله، وما هو . قد زقوا العلم زقا، والسالم
  ".  هعليه، ويطمئن هو بما هو في

البنود المنظمة في حل رموز القوانين المحكمة، وهي حاشية :         من آثاره
،  ه١٣٠٣ إلى آخر مقدمة الواجب، فرغ منه سنة  الميرزا القمي،على قوانين
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وقد قرضهما الشيخ جواد   على فرائد االصول للشيخ االنصاري،وله حواٍش
  . فات مبسوطة ومختصرةوشرح وسيلة جده، وله في الفقه عدة مصن. الشبيبي

، رأيت منها حاشية القطـع،      وحاشية على الرسائل  : قال الشيخ راضي آل ياسين    
 ١١٣ بالتحقيق، فزاد في نظري قدر مؤلفها العظيم الكريم، تقع فـي             وهي ملئى 

   ".عليها قصيدة للشيخ جواد الشبيبي  و، ه١٣٠٤سنة صفحة أتمها 
 ذخائر جليلـة، منهـا كتـاب فـي                  كانت عنده خزانة كتب فاخرة، فيها     

بخطه، وقـد   ) عليه السالم (الكيمياء مصور لجابر بن حيان تلميذ اإلمام الصادق         
  . ه١٣٣٦سنة احترقت 

  :        وله شعر كثير، منه
  ومن عجب أن ال أمـوت لـصبوة     
  وما أنا بالراجي وصـال أحبتـي      
  رعى اهللا قلبـا قـد أنـاخ مطنبـا     
  يحن حنين النيب شـوقا وصـبوة      

 

  د حّل ال حّل البعـاد المـؤرق       وق 
  ودهري ذاك الدهر قـدما مفـرق      
  بربعهم والجـسم نـائي مـشرق      
  ويبكي كما يبكي الحمام المطـوق     

 

 والشيخ صادق بن الحاج مسعود الشيخ جواد الشبيبي،:        من تالمذته
  .البهبهاني النجفي، والشيخ محمد صادق الخالصي

الحجرة األولى ، ودفن في  ه١٣٠٨نة سفي أواخر         توفي في الكاظمية 
من الباب الواقعة في الجدار ) صحن قريش(الصحن الغربي يسار الداخل إلى 

  ).باب قريش(الشمالي 
الشيخ حسين بن الشيخ طالب البالغي، والشيخ : ورثاه كثير من الشعراء، منهم

جواد بن الشيخ حسن البالغي، والسيد مهدي كافي االعرجي، والشيخ عبد 
ابن الطحان، والسيد واألديب حسين البغدادي المعروف بمحسن الكاظمي، ال

   .جعفر األعرجي
  : السيد عيسى األعرجي هومما قال
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  من راع مأمن وائـل ومخيفهـا      
  ورمى بني الدنيا بـأعظم فـادح      

 

  من راض مصعبها وجذّ أنوفهـا      
    فأصاب من عمرو العلى عريفها    

 . حسنالسيد محمد والسيد:  ولدين هما)١(وخلف
 
 

 
 
 

  آل أبي الورد تأييد ونقش خاتم السيد عبد الكريم األعرجي على شجرة السادة
  
 

 
 
 
 
 
 
  
  

                                                        
، عبـر اهـل   ٣٨٢: الدر المنثـور  أوراق الشيخ راضي آل ياسين،      : من مصادر ترجمته   )١(

، ٢٢٢-٢٢١: النفحات القدسـية ، ١٢١-٩٣: ، نفحة بغداد  ٢/٦٥: السلوك، معارف الرجال  
 .١١٣: ، هدية الرازي١١٦٨-٣/١١٦٧: نقباء
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  بن المولى أحمد الزنجاني الميرزا عبد اهللا -٨٦
  )١( ه١٣٢٧ -٠٠٠٠    

  .الميرزا عبد اهللا بن المولى أحمد الزنجاني        
 من الفقه قدمات وشطراً        ولد في زنجان، ونشأ فيها، وتلقى جملة من الم

وهو في ريعان الشباب، ثم هاجر إلى العتبات المقدسة في العراق، . واالصول
 معاشه وهو في كربالء، فصمم على التكسب ببعض المهن فضاقت أمور

رك في تعميرات كانت تتعلق بالشيخ تشاالدارجة، فاشتغل مع البنائين، واتفق أن 
، فرآه الشيخ وتوسم به الخير، فاصطفاه )شيخ العراقين(عبد الحسين الطهراني 

وقطعه عن العمل، ووجهه لطلب العلم بعد القيام بلوازمه ونفقاته، وعني 
  .بتربيته

فقرأ وبذل طاقته، وشاءت إرادة اهللا أن تمده بالتوفيق والعناية، فحاز درجة من 
الفضل أهلته لحضور بحث الشيخ الطهراني نفسه، فاستفاد من مجلس درسه مدة 

 له، وحضر بعده على الشيخ زين ويلة، وكان مدة بقائه في كربالء مالزماًط
كما حضر في الكاظمية بحث الشيخ محمد حسن آل . العابدين المازندراني

ي مدة، ثم عاد إلى  النجف بحث السيد حسين الكوه كمرثم حضر في. ياسين
وجة الشيخ الكاظمية، والزم فيها الشيخ آل ياسين حتى زوجه بالعلوية خالة ز

  .أسد اهللا الزنجاني
، ثم رجع إلى  من الزمنوفي نيف وتسعين ومائتين سافر إلى الهند، فبقي مقداراً

 في التدريس نينا، وصار مرجعاًفتوقف هناك س. زنجان، ولحق به أهل بيته
وأصاب سمعة ورئاسة واحتراما، وقبل سنة . مامة والوعظ وغيرهاواإل

، هبط  ه١٣٠٠الكاظمية، وفي حدود سنة ، ترك زنجان وعاد إلى  ه١٣٠٠
،  ه١٣١٢سامراء والزم درس السيد المجدد الشيرازي، ولما توفي أستاذه سنة 

                                                        
  .١٣٢٩سنة : وفي أعيان الشيعة )١(
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. تشرف إلى النجف، فاختص بالميرزا حسين الخليلي، وكانت بينهما مودة قديمة
إلى أن توفي ولده العالم الفاضل . مور معاشه ولوازمهأفرحب به، وقام ب
، ، فجزع عليه كثيراً)من تالميذ الشيخ كاظم الخراساني(حمد المدرس الميرزا م
، كما لم يتمكن من البقاء، فسافر إلى إيران، وزار مشهد اإلمام ولم يطق صبراً

، وتوقف في طهران برهة، ثم رجع إلى الكاظمية وبقي فيها إلى أن )ع(الرضا 
  .  توفي

صول، وكتاب تسهيل كتاب االشارات في اال:         له آثار ومصنفات منها
الوصول إلى علم االصول، وهو تعاليق على كتاب الرسائل للشيخ االنصاري، 
ورسالة في حكم الشبهة المحصورة، وشرح على نجاة العباد لصاحب الجواهر، 

، ورسالة في الرد على البادري النصراني، األخالقورسالة وجيزة في علم 
ي الفقه، وله حاشية على القوانين وتقريرات لدرس استاذه الميرزا الشيرازي ف

كنا : "مدونة كبيرة بخطه، رآها الميرزا محمد الطهراني، وحكى عنه انه قال
نقرأ مع الشيخ عبد الحسين الطهراني في الكاظمية في الهيئة والنجوم عند االغا 

  ".محمد هاشم الشيرازي الماهر في النجوم
  .وله أشعار وقصائد بالعربية والفارسية

، ودفن في الرواق الشريف  ه١٣٢٧، سنة )ع(  توفي في بلدة الكاظمين       
 .              )١(محاذيا لباب قريش

 .ب الشيخ محمد تقي، والميرزا كاظم، فضالً عن ولده الشيخ محمدأعق
 
 
 
  

                                                        
: نقبـاء ،  ٦٣٣-٢/٦٣٢: معجـم رجـال الفكـر     ،  ٨/٤٦: االعيان: رجمته من مصادر ت   )١(

 .١١٥-١١٤: ، هدية الرازي١١٩٢-٤/١١٩١
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  السيد عبد اهللا بن السيد رضا شبر -٨٧
   ه١٢٤٢ -١١٨٨

بن  حسنسيد محمد بن الالسيد  بنمحمد رضا السيد السيد عبد اهللا بن         
   . الكاظمي، الحسيني شبرحمدالسيد أ

قرأ العلوم على والده أول  ، ه١١٨٨        ولد في النجف األشرف في سنة 
أمره، ثم أكمل حضوره على مدرسين بارعين منهم السيد محسن األعرجي، 

يخ والشيخ أسد اهللا الكاظمي، والشيخ حسن بن الشيخ هادي الكاظمي، والش
سليمان بن معتوق الكاظمي، والسيد علي الطباطبائي، والميرزا أبي القاسم 

  .القمي، والميرزا محمد مهدي الشهرستاني، وغيرهم
سيد الو كاشف الغطاء، الشيخ جعفر : منهمخئمشاالويروي عن جملة من         

زا  والميرالكاظمي، والشيخ أسد اهللا ،شيخ أحمد االحسائيوال ،علي الطباطبائي
  . الميرزا محمد مهدي الشهرستانيو ،القميأبي القاسم 
 ، والسيد محمد ابن معصوم، الشيخ عبد النبي الكاظمي:هتذم تال        من

  .، والشيخ حسين محفوظوالشيخ مهدي وأخيه الشيخ إسماعيل بن أسد اهللا
تفسير والفقه والحديث واللغة كثر العلوم الشرعية من الأصنف في         

كثر كتبه في أرها، فأكثر وأجاد وأفاد وانتشرت  واألصول وغيخالقاألو
مصار، ولم يوجد قط أحد مثله في سرعة التصنيف وجودة قطار ومألت األاأل

: فقالكثرة مؤلفاته؟ عن عبد اهللا  السيد الكاظميسد اهللا أ الشيخ وقد سأل. التأليف
 المنام فأعطاني قلما ني رأيته فيإ، ف)ع(توجه اإلمام موسى بن جعفر ا من نها

ما برز مني   فكل،فمن ذلك الوقت وفقت لذلك. كتب فانه ال يجف قلمكأ: وقال
  .تهفمن برك

وكتاب تفسير القرآن  ،كتاب مصابيح الكالم: قاربت الثمانين مؤلفاته التيمن و
، كتاب جالء العيون، وخبارحكام في األكتاب جامع المعارف واألالكريم، و
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كتاب نهج ، وكتاب روضة العابدين، وكتاب تحفة الزائر، وانحزكتاب مثير األو
كتاب المواعظ ، ونوار الساطعةكتاب األو ،كتاب منية المحصلينو ،السالكين
رسالة فيما يتعلق ، ورسالة تحفة المقلدو ،رسالة صفاء القلوب، والمنثورة
 ئمة على كثير من الطاعات، كزيارة األوهذه الكثرة مع مواظبته .بالنجوم

  . خوان وقضاء الحوائج والنوافل والفتيا إلى غير ذلكواإل) عليهم السالم(
السيد الجليل، : "وصفه السيد جعفر األعرجي في كتابه البلد األمين بـ        

والعالم النبيل، راوية أهل بيت النبوة، وفقيه معادن العلم والمروة، عالمة زمانه، 
  ".ومحقق أوانه

سد اهللا له بخطه أوقد رأيت إجازة الشيخ : " في التكملةن حس        وقال السيد
 ما كنت أظن ان مقام السيد عبد ، وقد أثنى على السيد فيها ثناء عظيماً،الشريف

 ووصفه بكل ما يوصف به أساطين ، يصل إلى ذلك عند الشيخ أسد اهللاهللا
 اهللا من  ألن الشيخ أسد، ومن هنا عظم عندي السيد عبد اهللا.الفقهاء المحققين

  ."العلماء الذين ال يجازفون في القول ومن أهل االتقان والتحقيق
يعد السيد عبد اهللا شبر، مـن        : "        قال االستاذ الدكتور حسين علي محفوظ     

عاظم المـؤلفين  أكابر الفقهاء، وكبراء المحدثين، و  أوهو من   . مة الكبار علماء األ 
فاضـل  أم العراق، ومشاهير بغداد، و    عالأوهو من   . المكثرين في تاريخ االسالم   

جاوز معارف تالميذه خمسة عـشر مـن        . ج كثيراً ، وخر ف كثيراً لّ أ .الكاظمية
وتزيد مؤلفاته المعروفة على الخمسين، في عشرات المجلدات، ومئات         . الفضالء

وهو يقرن بابن الجوزي، والعالمة الحلـي، والـسيوطي    .لوف من الصفحات  األ
جله، سـمي بالمجلـسي     أومن  . في كثرة الكتابة والتأليف   شباههم،  أوالمجلسي، و 

وفّـى   .ناف عليهأوربما . فقد نحا نحوه، ونهج نهجه، وسار على منهاجه     . الثاني
للسيد عبد اهللا شبر تلميذاه، السيد محمد بن معصوم القطيفي، والشيخ عبد النبـي           

تكملـة  ل الثـاني سـيرته فـي    ول الرسالة في ترجمته، وفصف األ لّأ. الكاظمي
  ."الرجال
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 ، وكان يوماً ه١٢٤٢سنة رجب الرابع من شهر  في الكاظمية        توفي ب
مل على األعناق إلى أن أدخل على اإلمامين الكاظمين، وصلى ، وحمشهوداً

عليه ولده السيد حسن، ثم دفن مع أبيه في الحجرة الواقعة يمين الداخل إلى 
  .)١(، أو المخزنبالخزنة، وتعرف  من الباب الرئيسالرواق القبلي

  : السيد محمد ابن معصوم بقصيدة منها تلميذهورثاه الشعراء ومنهم
  روح وفي القلـب منـي شـجا       أ

  ولم يشجني فقد عـيش الـشباب      
ــالحمى  ــزل ب ــاجني من   وال ه
  ولكن شجتني صـروف الزمـان    

 

  غدو وفي القلب منـي شـجن       أو 
ــن  ــذ الوس ــصبا ولذي ــل ال   ولي

  غــن أو أوال ذكــر غانيــة   
ــل الرشــ أب ــزمنه   اد والة ال

 

  : )٢(امهرخ عام وفاته خطيب الكاظمية الشيخ كاظم آل نوح ببيتين أو
  خطب دهى فراح عنـا راحـال      
  وقد بكاه الـدين حزنـا أرخـوا       

 

ــدثر   ــاهر الم ــي الط ــن النب   اب
  قد مـات عبـد اهللا ابـن شـبر         

 

  

  
   السيد عبد اهللا شبر مؤلفها رسالة خالصة التكليف، بقلممن سطور

                                                        
-٣/٣٣١: ، ترجمة السيد عبد اهللا شبر، التكملة      ٨٣-٨/٨٢: األعيان: من مصادر ترجمته   )١(

، ١٠٨-٦٢: ، الـروض األزهـر      ٨٦-٢/٨٤: المقدمة، تكملة الرجال  : ، تفسير شبر  ٣٣٨
-٢/٩٩٦: ، مـرآة الـشرق    ٧٧٩-٢/٧٧٧: ، الكرام البررة  ٣٦٧-٣٦٦ :روضات الجنات 

  .٢/٢١٧: اليتيمة، ٢٣٢-٢٢٤: ، النفحات القدسية١١-٢/٩: ، معارف الرجال١٠٠١
  .٣/٨٤٨: ديوان الشيخ كاظم آل نوح)٢(
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   المطلب بن السيد محسن الحيدريالسيد عبد -٨٨
   ه١٤٠١ - ١٣٢٥

السيد عبد المطلب بن السيد محـسن               
مد بن السيد حيدر    بن السيد علي بن السيد أح     

  .الحسني
،   ه١٣٢٥سـنة           ولد فـي سـامراء      

وترعرع فيها، وعاد مع والده الى الكاظميـة        
 اللتحاق والده بالمجاهدين ضد     ،  ه١٣٣٢سنة  

  قيـادة عمـه الـسيد     يطاني، تحت   الغزو البر 

  

  

  

  .مهدي الحيدري
        درس المقدمات كالنحو والصرف والبيان ومبادئ األصول على والـده،          

اضي بن الشيخ محمـد     وتتلمذ كذلك على السيد عبد األمير الحيدري، والشيخ ر        
درس المنطق على الشيخ مهدي االزري، وقرأ المطول فـي           و .بن الحاج كاظم  

، وشرح اللمعة في الفقه علـى الميـرزا علـي الزنجـاني،       )للتفتازاني(البالغة  
   . محمد جواد الصدرالسيد ودرس المعالم في األصول على

، واسـتوطنها   إلكمال تحصيله  ،  ه١٣٤٨هاجر إلى النجف األشرف سنة              
) القـوانين (وقرأ   ،الخوئيأبي القاسم   على السيد    )الكفاية(قرأ بها    ثالث سنوات، 

الشيخ على  ) الرياض(قرأ   و ، الحمامي  حسين والسيدلى الشيخ حسن البهبهاني،     ع
 الشيخ محمد علي الجمالي الكاظمي،    حضر كذلك عند     و ،عبد الرسول الجواهري  

 ،صـفهاني  اال  أبي الحـسن    والسيد ، والميرزا النائيني  ،الشيخ عبد اهللا المامقاني   و
   .الدين العراقي، والشيخ اغا ضياء والشيخ محمد رضا آل ياسين



٢٥٧ ....................................................ل الجزء األو/  كواكب مشهد الكاظمين 

 الكرادة   إلى ،  ه١٣٥٧في سنة     والميرزا النائيني  ، السيد اإلصفهاني  هأوفد        
 منهـا   ، مشاريع محمودة   فيها وله . بغداد للقيام بواجباته الدينية هناك     الشرقية في 

  ).البو جمعة(نشاؤه حسينية الزوية وحسينية الكرادة الشرقية إ
، إال انـه    اإلرادة الملكية بتعيينـه قاضـياً     وقد رشح لمنصب القضاء، وصدرت      

رفض ذلك بشدة، واستنكر أن يعيش من كان مثله على أموال الحكومات، رغـم      
  .ما كان يعانيه من شظف العيش، وصعوبة الحياة مع عائلته الكبيرة

العالمة الجليل، واألديب المتضلع، مـن      : " ب        وصفه السيد أحمد الحسيني   
لين، وفضالئها البارزين المعروفين بالفضل واالطالع والعلـم        علماء بغداد العام  

  ".واألدب، مع حسن سيرة، وطهارة السريرة
 منهـا؛ الفـصول فـي علـم         له مجموعة مؤلّفات في مواضيع مختلفة             

األصول، واإلمام السابع، وحديث األربعاء، وآيات وعبـر، وغيرهـا، وكلهـا            
  . مخطوطة

ومن شعره قصيدة بمناسبة المولد النبوي      .  أيضاً مخطوطة ،شعريةوله مجموعة   
 :مطلعها

    وفيه تُقضى ألرباب النُهى األرب  
      إلى البرية فانشقت لـه الحجـب  
     وانجابت به الكـرب وأينع الربع  

 

 حتجــبــِب م   هللا ســر وراء الغي
  وقد أفاضت بـه صـفواً عنايتـه       
  وأشرق الكون بـاألنوار مبتهجـاً     

  

 ):عليه السالم(مام الحسين وله من قصيدة في رثاء اإل

  وقــد أبــى إال الــردى مــوردا
  يطــوي الفيــافي فدفــداً فدفــدا
  من وقعة دكت صـروح الهـدى    
  ما قد بنـى المختـار أو شـيدا        

 

  سار إلى الطـف سـليل الهـدى        
  سار على اسـم اهللا فـي موكـب        
  يــا وقعــة الطــف ويــا هولهــا
  ويــا لهــا مــن وقعــة زلزلــت
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الته في حسينيته في الكرادة الـشرقية فـي         وافته المنية في محراب ص            
بغداد بعد صالة المغرب ليلة الجمعة الخامس والعشرين من شهر محرم الحرام            

نقل جثمانه الطاهر إلى    في اليوم التالي شيعته الجموع الغفيرة، و       و ،  ه١٤٠١سنة  
، يمين الـداخل     الحيدرية في الصحن الكاظمي    األسرةدفن في مقبرة    و الكاظمية،

   .)١()، وفق الترقيم الجديد٧٤حجرة رقم (لى صحن المراد من باب الجواهرية ا
 .سبعة وأعقب من الذكور

 
 
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
-١٩٩٥  لـسنة  )٢٤-٢٣(ان  العـدد :  مجلة الموسـم   ،اإلمام الثائر  :من مصادر ترجمته   )١(

  .٤٧٢-٤٦١ص ص  ، ه١٤١٦
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 بادياالحاج عبد الهادي االستر -٨٩
   ه١٣١٦ -١٢٢١

  .يبادا االسترالحاج عبد الهاديالوجيه         
تاجر كبير  وهو.  ه١٢٢١ولد سنة         

رع والتقوى والكرم، قضى أكثر معروف بالو
، )عليهم السالم(عمره في خدمة أهل البيت 

وساهم في كثير من المشاريع الخيرية، وشارك 
، )١٣٠٨-١٢١٩( الحاج مهدي  األكبرهو وأخوه

  الكاظميعمارة الصحن في اإلشراف على 

  

  

  
 همـا إذ وكّلببـال،   الجهد والتعب ما ال يخطر      الشريف، وبذل في سبيل ذلك من       

كمـا  . األمير فرهاد ميرزا للقيام بهذه المهمة، وأذن لهما في التصرف المطلـق           
شارك في تعمير صحن اإلمامين العسكريين في سـامراء، وجـدد بنـاء قبـة               

ومن أعماله بناء الخان الذي يقـع فـي منتـصف           ). عليهما السالم (العسكريين  
ن لزيارة العتبـات    ، للزائرين الذين يأتون من إيرا     )خان بني سعد  (طريق بعقوبة   

    .المقدسة في العراق
وأمـا بيـت االسـترابادي، فمـن     : ")١(        قال السيد محمد مهدي الموسوي 

 في الكاظمين، وهم بيت نجابة، تقيم العزاء الحسيني فـي أيـام             البيوتات الكبيرة 
وقد أسس هـذا  ". محرم وصفر، ويطعمون الطعام في هذه األيام، من ثلث آبائهم       

سوق الكبير المعروف بسوق االسترابادي، مقابل باب القبلـة لـصحن           البيت، ال 
  .، وكان محل هذا السوق خاناً ه١٣٣٩الكاظمين، بعد سنة 

        مدحه الكثير من الشعراء، منهم الشاعر الكبير السيد حيدر الحلي، فقـال           
  ):المهدي(بعد ذكر أخيه 

                                                        
 .٢٣٧-٢/٢٣٦: أحسن الوديعة )١(
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  غير عبد الهـادي أخيـه أخـي       
  وأخــي الغيــث راحــه يخجــل

ــر ــالقم ــا مع ــؤدد وفرع   ا س
 

   مبيـرا   وعزماً  فصالً السيف مقاالً  
  الغيــث ولــو ســاجلته تــوزيرا
  أثمــرا أنجمــاً زهــت وبــدورا

 

قال .         وذكره الشيخ جابر الكاظمي في ديوانه، ومدحه في عدة مواضع
  : له في عرس ابنه الحاج محمد من قصيدةمادحاً

ــاء  ــل دان ون ــصفو ك ــم بال   ع
  لرجـاء من نداها اخضرار عود ا    

  غنى علـى الفقـراء       كم أفاضت 
ــراء  ــرة الغب ــدهر غب ــرة ال   غ
  ـر وأعيت مـصاقع الفـصحاء     
  ـس ومجد سما هضاب الـسماء     
ــاء  ــدق إب ــم وص ــدى مفع   ون
ــاء   ــة وثن ــل مدح ــا ك   نفعه

 

    بأنعم عـيش   "هاديلا"خص منها    
  شكر الـدهر منـه بـيض أيـادٍ        
  وغــوادي جــود كجــود غــواٍد

   بهــا قــد أزالــتوفعـاال غــراً 
ـ     رادفتها من    اقـب أبـت الحـص

ـ       ومعال تسير في األرض كالشم
ــم   ــد أش ــاذخ ومج ــرف ب   ش
  كلما تـاجرت معاليـه أضـحى      

  

، الخطيب الشيخ سلمان )الحاج مهدي(ومدحه وأثنى عليه وعلى أخيه         
 المشهد الكاظمي في عمارة آل نوح، في قصيدته التي نظمها بمناسبة إكمال

  : فرهاد ميرزا، فقال بعد ذكر ه١٣٠١ سنة األولربيع ١٧

ــزاك  ــهفج ــدناإلل ــة ع    جن
   وقـد جـردا مـن      أنساهمالست  

ــاً  ــاً حنيفـ ــا هللا دينـ   ليقيمـ
ــاث وحــصن ــا للمــال غي   فهم
  وهما الموقـدان للـضيف نـاراً      

   كفيهمـــا ســـحابة جـــودإن
 

  األنـامِ  "هـادي " و   "مهـدينا "مع   
  عزمة الفكر أي مـاض حـسامِ      
ــامي  ــل التع ــاً أله ــذال دين   وي

  ِم الدهر بالخطوب العظـا    أتى إن
ــراِم ــد الك ــالنوال جي ــا ب   طوق
  منهمــا تــستمد ســحب الغمــاِم
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، وشيع ودفـن فـي رواق      ه١٣١٦الكاظمية في شهر رجب سنة      بتوفي          
   .)١()عليهما السالم(حرم اإلمامين الكاظمين 

  :  عام وفاتهقال الشيخ كاظم آل نوح مؤرخاً
  خطب دهى إذ سمعوا نعي امرء     
  يا ساعة النحس أتـى تاريخهـا      

 

  من راح لالخرى بخيـر الـزاد       
  "قضى بها العفيف عبد الهـادي     "

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
، ديوان الشيخ   ٤٨:، ديوان الشيخ جابر   ١١٠: تاريخ المشهد الكاظمي  : من مصادر ترجمته   )١(

  .٣/٨٧١: كاظم آل نوح
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  الشيخ عبد الهادي بن الشيخ محمد العاملي -٩٠
   ه١٣٨٣ -١٢٩٦

        الشيخ عبد الهادي بن الشيخ محمد بن الشيخ جواد بن الشيخ علـي بـن            
  .        الشيخ سليمان العاملي، الكاظمي

قرأ على الشيخ محمد حـسين  . ، ونشأ بها  ه١٢٩٦ة سنة           ولد في الكاظمي  
الدهدشتي، والسيد باقر الرشتي، والسيد محمد باقر الحجـة، والـشيخ مهـدي              
المراياتي، والشيخ كاظم بن عبد الدايم الدجيلي، والـشيخ أسـد اهللا الخالـصي،              

  . صادق الخالصي محمدوالشيخ
  .وله عدة مؤلفات

كان أديباً ناقداً راوية، ظريفـاً عـذب   : "محفوظ        قال الدكتور حسين علي     
البيان، جميل الحديث، واسع المحفوظ، سريع البديهة، حاضر الجـواب، حلـو            

  ".المحاضرة، بارع النكتة
  .)١(قريشودفن في حجرتهم في صحن ، ه١٣٨٣ توفي في الكاظمية سنة

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 .ز:  حقائق األحكام:من مصادر ترجمته )١(
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  السيد عبود بن السيد محمد أمين البغدادي الحسني -٩١
   ه١٣٧١ -١٣٢١

 السيد عبود بن السيد محمد أمين     الخطيب          
وإليـه ينتـسب    (بن السيد حسن بن السيد هادي       

 بـن الـسيد أحمـد العطـار       ) السادة آل الهادي  
  .، الكاظميالحسني

، ونـشأ     ه١٣٢١        ولد في الكاظمية سـنة      
فيها بين أعمامه، وقد جد في طلب العلم فتلقـى          

  منهـا إلـى  ظمية، ثم انتقل معظم دروسه في الكا 

  

  

  
بغداد، ومارس التجارة فيها إلى جنب مهنة الخطابة، ولكن ذلك لم  يشغله عـن               

وارتحل إلى سوريا ولبنان، وبقي هناك أكثر من سنة، تلقـى خاللهـا             . دراسته
  . في التاريخ والفلسفةدروساً

الكاظميـة،  نشأ وترعرع في    : " في خطباء المنبر الحسيني            قال المرجاني 
 بدماثـة   امتـاز .  في بغداد، وحلّق في الخطابة في البصرة الفيحاء        وبرز منبرياً 

، ولين العريكة، وأصبح موضع االعجاب، وله الحفاوة التامة والمنزلـة           األخالق
وما زلت أتردد على مجالسه هناك، واستمع إلى خطابته،         . المرموقة في البصرة  
ي المؤثر، وأراه رافعا مشعل العرفـان فـي        سلوبه الخطاب أوإلى بيانه الساحر، و   

  .نشر معارفه وفواضله في كل ندوة يحل بها، ومجلس يحضره
أما مباحثه في خطابته، فهي عبارة عن دائرة معارف، وانه لعلى جانب عظـيم              
من الفطنة والذكاء، ويحل لك الغوامض من المسائل العويصة، وتراه ينبعث في            

 دون أن يتكلف التعبير عما يجيش فـي         ،ي الجبال بيانه كالسيل المنحدر من أعال    
صدره من المعاني المفيدة، ويسير معك على قارعة الطريق، ويكشف لك القناع            
عن وجه القضايا التاريخية بكل سرعة وسهولة مع الدليل الواضـح، والبرهـان    
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سالمية، مع بيان المراجع والموسـوعات      الساطع في كل مذهب من المذاهب اإل      
  .ونقل انه ألف عدة كتب، ولكنه لم يسمها...". لت تلك اآلراء الخالفيةالتي تناو

 سـنة   فقد أبن .         كان المترجم من األدباء، ونظم الشعر، وله قصائد كثيرة        
  : الخطيب الشيخ كاظم سبتي بقصيدة احتوت على خمسين بيتا، مطلعها،  ه١٣٤٢

ـ      بت أي جـواد   اكف المنون أص
   :ومنها

ـ        ت مفـاخراً  أأبا علي قـد جمع
  

  ســالم أي عمــادوهـدمت لإل   
   

  لم أحـصها بالعـد والتعـداد      
  

  : في زواج أحد أصدقائه في بغداداوله من قصيدة أخرى، قاله
  يا ربة الحـسن وذات الجمـال      
  تعطفي فالـصب فـي موقـف      
  لو لم يكن في أسر جيش الهوى      
ــره  ــن ده ــة م   وأدرك البلغ

  

  برح بي حبك هل مـن وصـال      
ــالأصــبح فيــه غرضــاً    للنب

   للمعـالي وصـال    لقاد جيـشاً  
   ال ينـال   ال أرقـى مركـزاً    ون

  

ودفن في  ،    ه١٣٧١سنة  جمادى االولى    ٢٢ ليلة االربعاء     في بغداد  توفي        
   .)١(الكاظمية قبل ظهر االربعاء

 ، ومعزيا أخـاه القاضـي ببغـداد   ،)٢(ته مؤرخا عام وفا  الشيخ كاظم آل نوح    قال
  :السيد محمد علي الحسني

ــب فآ  ــى خط ــاده   لمن
  علي اصبر على مـا قـد      
  فكــل ســالك ســبال  

ـ     ـ  سنرحل مثـل م   اا عنّ
ــوك  ــي وأأب ــاأب   خوتن

  وأســدى للعلــى مرضــا  
  أصابك فالخـدين مـضى    
  برغم األنـف ال برضـا     
  إلى جـدث لقـد ركـضا      
ــا نهــض ــا كــل وم   اكب

                                                        
 .١١٩-١/١١٧: خطباء المنبر الحسيني: من مصادر ترجمته )١(
 .ديوانه المخطوط )٢(
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ــا  ــشر يجمعن ــوم الح   لي
ــق ــل ذي ح   فيعطــي ك
  غـــدا امـــا بنعمتـــه

  ا يلــق تعــذيبا وامــ
ــدنيانا  ــوى ب ــن التق   م

ــودأ   ال أرخ أعبـــــ
  

  وكــل كــان قــد قبــضا
ــا  ــه فرض ــا ل ــه حق   ل

ــا إ ــه عرض ــا فعل   ذا م
ــا إ ــغ الغرض ــم يبل   ذا ل

  هناك نـصادف العوضـا    
ــل األ ــضىبلي ــاء ق   ربع

  

صاهره على ابنته الحاج جواد بن الحاج غانم الـدباغ          و،   ذكور أوالدخمسة  وله  
  . ه١٣٧٥سنة 
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 السيد علي بن السيد حسن الصدر -٩٢
  ه١٣٨٠ -١٣٠٣

 

     السيد علي بن السيد حسن بن الـسيد            
هادي بن السيد محمد علي بن السيد صـالح         

 .الموسوي، الكاظمي

        ولد في التاسـع مـن صـفر سـنة          
، وهو الولد الثاني ألبيه، بعد أخيـه          ه١٣٠٣

أنشأه اهللا منشًأ   ). ستأتي ترجمته (السيد محمد   
 .مباركاً في ظل أبيه الحسن، وجده الهادي

سالمية في الكاظمية، اإل  درس مبادئ العلوم العربية، وكذلك المعارف       
  .على عدد من علمائها األعالم، وتفقه على أبيه، وأخذ عنه الحديث وما إليه

في العلم ] والده[وقد نهج له : "        قال السيد شرف الدين في بغية الراغبين
ه، فإذا هو سر أبيه،  على جادتاألخالقوالعمل سبيله، وحمله في الدين و

يضارعه في هديه ويضاهيه، وقد اعتصم بأسبابه، واستقّل من بعده بمحرابه، 
في جماعة من المقدسين، ورعيل من المؤمنين، جعلوه وافدهم إلى اهللا تعالى في 

ال . فرائضه، وقائدهم إلى سبيله عز وعال، فأكرم به وافداً نصوحاً، وقائداً مشفقا
 جهدا، وال يدخر عنهم وسعا، وله في العطف واللطف يألو المعتصمين به

، ومحامد الصفات، وطيب السريرة، وحسن األخالقوالحنان واإلحسان، ومكارم 
السيرة، خصائص طبع عليها، فإذا هي من ظواهر سماته، وبواهر شاراته، وهللا 
نفس بين جنبيه بعيدة المرتقى، باذخة الذرى، وشرف له يعلو جناح النسر، ويطأ 
منكب الجوزاء، إلى فضل عزيز، وورع تام، وثقة باهللا عز وجل عظيمة، 
وتوكل عليه في جميع األمور، ولساٍن خلعت عليه بيانها، وطبعته على جزالة 

  ".اللفظ، وفخامة األسلوب، خالصاً من الشوائب
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، عند ذكره )وحي الرافدين(        وقال األديب محمد علي الحوماني في كتابه 
ابن عم (سبوعي، الذي كان يعقد في دار السيد محمد صادق الصدر المجلس اال

  ):المترجم
ليه، سيد وأول ما يأخذ عيني بالرهبة صدر المجلس، وقد تميز فيه واستقل ع"

 شخصه هيبة ووقار، وبين عينيه لمحات من عظمة النبوة، وعلى فمه ملؤ
  .)١("بسمات من فجر الرسالة، ذلك هو السيد علي الصدر

كتاب شجرة الموسويين من آل :    له مؤلفات في مواضيع شتى، منها     
، وهو في )الحقيبة(شرف الدين، وضعه على شكل شجرات األنساب، وله كتاب 

خمسة أجزاء، ضمنه تراجم أعالم أسرته وغيرهم من األعالم، وفيه كثير من 
  .، وله منظومة في المواريث)٢(الفوائد والفرائد والرسائل والشعر

، بكريمة السيد رضا بن السيد  ه١٣٢٥      كان السيد المترجم قد تزوج سنة   
، ابن السيد علي )صاحب المفاتيح(زين العابدين بن السيد حسين بن السيد محمد 

وقد نظم الشيخ كاظم آل نوح قصيدة بالمناسبة ). صاحب الرياض(الطباطبائي 
  :، منها)٣( بيتا٣١ًبلغت 

  م ســعودارتياحــاً وقــد عــم األنــا
  ـمعالي ومن في المكرمـات فريـد      
  بحــّل عــويص المــشكالت وحيــد
  لدى كـل خطـب خـائف وطريـد        
  جواهر نظـم ِرقـن وهـي عقـود        

 

  ِلي فالهوى قد رقّ والِورق قد شـدا      ِص 
  بعرس علي القدر من قد سمى سما ال       
  هو ابن العلـيم العـيلم العلـم الـذي         
  وفيه ِليهن اليـوم مـن فيـه يلتجـي         

  هـدى إلـيكم   أيا آل صـدر الـدين ت      

 

                                                        
  .٧: ة العراقية زعيم الثور)١(
  .وقد نقلت عنه كثيراً في كتابي هذا )٢(
  .٢١٨-١/٢١٧: ديوان الشيخ كاظم آل نوح) ٣(
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        له بعض المقطوعات الشعرية، وتشطير وتخميس، ومنها هذه األبيـات          
  ):الحقيبة( كتابه التي صدر بها

  تقر بمـا فيهـا عيـون األفاضـل        
  أحسن من وجه الحبيب المواصـل     و

ــسيم األصــائلومــسك ــا ن    دريه
  عقائل يغلـى مهرهـا كـل عاقـل        
  جرى حبها مجرى دمي في مفاصلي     

 

ــ  ــة فيه ــرةومجموع ــوم كثي   ا عل
  ألذّ من النعمى وأحلى مـن المنـى       
  حكت روضة حاكت به القطر وشيها     
  أطالعها فـي كـل وقـت فـاجتلي        
ــة  ــي حبيب ــال فه ــا الجه   وأمنعه

 

 على كتاب جاءه من السيد علي رسلها في صدر كتاب، جواباًأبيات وهذه األ
  : )١(أكبر القمي البرقعي

  واهتـف باســمك فـي المجمــع  
ــسم   ــي م ــي وف   عيأراه بقلب

  هواك وقـد حـّل فـي أضـلعي     
  أقــض فراقــك لــي مــضجعي
  وما بسوى القـرب مـن منفـع       
  ألسـعد فــي شخـصك األرفــع  
  إليـــك اشـــتياق أخ مولـــع
ــع   ــذه األرب ــي ه ــك ف   بقرب
  تفوق سنا الشمس فـي المطلـع      
ــستودع  ــر م ــا خي ــت له   فأن
ــى رغــم شــانئك األجــدع   عل
ــصقع   ــره مـ ــغ بمنبـ   بليـ
ــع   ــن برق ــك م ــب رأي   بثاق

ــذ  ــتب ــا ان حيي ــج م   كرك أله
  فيـا غائبـا لــم يـزل حاضــراً   
ــستأثراً   شـــغفت بحبـــك مـ
ــول  ــا أق ــاٍل إذا م ــست بغ   ول
ــوى   ــار الن ــي ن ــشب بقلب   ت
ــالي الوصــال  ــود لي ــال تع   فه
  أقطب رحى الفضل والمكرمـات    
ــوز   ــتهال أن يف ــا اهللا مب   رج
  ويحظى مدى العمر فـي غـرة      
ــا   ــا ذخره ــشريعة ي ــدم لل   ف
  وعش في حمـى اهللا للمـسلمين      

ــاك ر ــالم وحي ــن ع ــي م   ب
  فكم ذا كشفت عـن المـشكالت       

                                                        
  .٢/٢١٢: الحقيبة)١(
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ــالبرقعي ــا ولقّبـــت بـ   عليـ
 

ــورى  ــين ال ــميت ب ــذالك س     ل
، ودفن مع جده  ه١٣٨٠ ربيع الثاني سنة ١٢        توفي بالكاظمية بتاريخ 

ووالده وأخيه، في الحجرة الثالثة يمين الداخل إلى الصحن الشريف من 
  .)١(٦٢، حجرة رقم بابالمراد

  .ي، والسيد مهدي، والسيد عباسالسيد محمد هاد: وأعقب ثالثة أوالد هم
  

  
  

   مع ختمهخط السيد علي بن السيد حسن الصدرانموذج من 
  

  
  السيد محمد هادي الصدر

  

  
  السيد مهدي الصدر

  
                                                        

  .٩٨- ٩٦: ، تاريخ ونسب آل الصدر٤١٢- ١/٤١١: بغية الراغبين: من مصادر ترجمته )١(
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  حسين محفوظ العاملي بن الشيخ عليالشيخ  -٩٣
   ه١٢٦٤ -٠٠٠٠

  . بن الشيخ حسين بن الشيخ علي محفوظ العاملي، الكاظميعليالشيخ         
 من العلماء ،)وقد مرت ترجمته(الشيخ حسين  والده كان .الكاظمية      ولد ب  

يصلي بالناس جماعة، . المبرزين، المتفق على عدالته وزهده وورعه وتقواه
بن السيد  السيد صالح بنتالعلوية رحمة  ، فهيأمهأما  .ويهديهم إلى الطاعة

 العلمية األسرةصدر، ، جد السادة آل ال شرف الدينإبراهيممحمد بن السيد 
  .المعروفة
  .الشيخ محمد علي مال مقصود الكاظميو  أبيهكان من تالمذة        
كان من العلماء العاملين، ملجأ الفقـراء       : " فقال ترجمه الشيخ آغا بزرك           

وكان ال يأكل إال مـع الـضيف، ولـه        . والمساكين، مأوى األضياف والواردين   
  ".مقامات وكرامات

،  العـاملي  الشيخ محمد علي عز الدين     قال السيد في التكملة في ترجمة              
محاورة الشيخ علي بن الشيخ حسين محفوظ مـع عيالـه           و: "عند تعداد مؤلفاته  

  .)١("البالغية العالمة الفاضلة
في ودفن بجنبه ، ه١٢٦٤أي في سنة ، نتينأبيه بسوفاة توفي بعد         

  . )٢(قابل لمقبرة الشيخ المفيدفي اإليوان المالرواق الشرقي، 
  
  
  
  

                                                        
  .١/٣٤٨: تكملة أمل اآلمل )١(
 .٣/٥٤:  الكرام:من مصادر ترجمته )٢(
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  المولى علي الدماوندي الطهرانيالشيخ  -٩٤
   ه١٣٠٤ -١٢٣٠حدود 

   .        الشيخ المولى علي الدماوندي الطهراني

تشرف إلى النجف األشرف في عصر الشيخ  و، ه١٢٣٠ولد حدود سنة         
كتب تقريراته، المرتضى االنصاري، وتتلمذ على السيد حسين الكوه كمري، و

كتبت من تقرير بحث السيد : وحكى الشيخ أسد اهللا الزنجاني عنه انه كان يقول
 في  محمد حسن الشيرازيسيدالمن قدماء تالمذة وهو . تمام مباحث األصول

وحضر بحثه عدة سنين، حتى . سامراءمن أوائل المهاجرين معه إلى  و،النجف
  .تالمذتهأصبح في عداد رجال الفضل، والبارزين من 

حضر .  في تهذيب أخالقهم بالمواعظ البالغة ساعياً، للطالبكان مربياً        
الشيخ حسن علي الطهراني، : عليه عدد كبير من الطالب والمشتغلين، منهم

  ). أخو زوجته(والسيد عزيز اهللا الطهراني 
، من عباد كان عالماً عامالً وشيخاً فاضالً: "قال السيد الصدر في التكملة        

وكان في . اهللا الصالحين، وأهل الورع والدين، ذا هيبة ووقار مع زهد وعبادة
  ". نظم ساعات ليله ونهارهعمره البركة،

كان من أجالء علماء األخالق، ومشاهير أهل : "وقال الشيخ آغا بزرك        
  وكان على جانب عظيم من الورع والتقوى، وفي غاية الزهد.العرفان الصلحاء

وقد تصدر للتدريس في سامراء، فكان يحضر عليه عدد كبير من . والنسك
الطالب والمشتغلين، وكان يحرص على تهذيبهم بالتوجيه واإلرشاد، والوعظ 

انصرف همه في األواخر إلى علوم القرآن . والنصح، وتعليم السير والسلوك
المراجعة والحديث، واتجه بكله إلى كتب التفاسير واألحاديث، فكان دائم 

كان يؤم الناس فيقتدي به جمع من و .والغربلة لها، والمذاكرة في موضوعاتها
  ".تغلين والفضالء لشدة وثوقهم بهالطالب والمش
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عرض له مرض في إحدى رجليه في أواخر عمره، فكان الناس         
يطمئنونه بأنه ال خطر فيه، فكان يجيب بأنه نذير الموت، وحينما اشتد عليه 

، في الخامس والعشرين من شهر بهاه، وتوفي ِدجالكاظمية للمعالجة، فلم تُهبط 
، ودفن في الحجرة القبلية الثالثة يمين الداخل  ه١٣٠٤ذي الحجة الحرام سنة 

وقد . طرف المغرب) باب صافي(إلى الصحن الشريف من الباب الصغير 
  .وأصبحت هذه الحجرة فيما بعد باب الرحمة. )١(تجاوز السبعين

  .، نزيل طهران المعروف بالمعربميرزا محمودالوله ولد  فاضل هو 
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
: ، هدية الـرازي   ١٣٠٢-٤/١٣٠١: ، نقباء ٤٥٠-٣/٤٤٩: التكملة:  مصادر ترجمته   من )١(

١٢٢-١٢١.  



٢٧٣ ....................................................ل الجزء األو/  كواكب مشهد الكاظمين 

 الرشتي رضا بن محمد حسن  علي الشيخ -٩٥
  ه١٣١٨ -٠٠٠٠

 رضا بن محمد حسن بن محمد سميع بن محمد بن عليخ ميرزا يشال        
  . الرشتيلطف علي خان

  . ئها        ولد في كربالء ونشأ بها، وقرأ على علما
        له إجازة بالرواية من المولى حسين االردكاني، وأخرى من السيد علي 

  .نقي الطباطبائي، صرح كل منهما باجتهاده
، ودفن في رواق حرم اإلمامين  ه١٣١٨ سنة في الكاظمية في        توفي 

  .)١(الكاظمين الغربي، قرب قبر الخواجة نصير الدين الطوسي
في كربالء، والمدرس ) مدرسة الهندي( الذي كان وكيل وهو والد الشيخ جعفر

            . فيها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
  
  
 

                                                        
  .٤/١٦١٢: نقباء البشر: من مصادر ترجمته )١(
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 يقاجارالالميرزا علي شاه  -٩٦
   ه١٢٦٥ -٠٠٠٠

  .يقاجارال        الميرزا علي شاه بن السلطان فتح علي شاه 
  وفاة أبيـه   حينة في إيران    ن        تولى عهد والده فتح علي شاه، فولي السلط       

اه بـن عبـاس     وذلك ألن ابن أخيه، محمد ش     . ، ولمدة أربعين يوماً     ه١٢٥٠سنة  
، كان قد وطد األمر على معارضته، وأعانه أكثر رجال          ميرزا بن فتح علي شاه    

 أخلى عمه   - وفاة جده  حينوكان بتبريز    -فلما توجه محمد شاه     . الدولة العاملين 
له لو أراد المقاومـة، ورحـل   ، لعلمه بوخامة مستقبعلي شاه تخت السلطنة سلماً  

يالـة،  يهم أخواه تيمور ميـرزا، ونائـب األ       إلى العراق بصحبة جل عائلته، وف     
فكانوا مظهراً لكـل   . وولداه شجاع الدولة، وأبو الحسن ميرزا، وسكنوا الكاظمية       

 من الحكومة العثمانية، ومن جميع      إحترامو اً لكل إعظام  ضعوجاللة وعظمة، وم  
يليق بشأنهم الملوكي، وظهرت بواسطتهم منـافع جليلـة،         طبقات األهالي، كما    

ومآثر حسنة في تأييد وتشييد شعائر الـشيعة، وإظهـار اللطـم والعـزاء فـي            
  . في ذلكعاشوراء، وبمساعدة الشيخ باقر بن الشيخ أسد اهللا الكاظمي

وبقي أهله وأوالده    .)١(، ودفن فيها    ه١٢٦٥توفي في الكاظمية نحو سنة              
صدون لدرء كل خطر أو مكـروه       وهم يدرجون أنفسهم في الكاظميين، فيت     فيها،  
وقد وجد الناس بحسن رعـايتهم،      . ، ولو كان من الحكومة العثمانية نفسها      ينالها

وقد استرجع معظمهم ناصر الدين شـاه، حـين زيارتـه           . نعمة وراحة عظيمة  
، )مترجم لـه ال(علي شاه  الفضل بن ، وكان الشاهزادة أبو   ه١٢٨٧الكاظمية سنة   

من الذين لم يوافقوا على طلب الشاه بالرجوع، وآثر اإلقامة في الكاظمية، إلـى              
  ).كما مر في ترجمته ( بهاأن توفي

  
                                                        

  .  أوراق الشيخ راضي آل ياسين: من مصادر ترجمته )١(
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  الشيخ علي بن الشيخ عبود الكاظمي -٩٧
   ه١٣٦٣ -١٣٠٠حدود

        الشيخ علي بن الشيخ عبود بن الـشيخ        
 االنــصاري، إبــراهيمدرويـش بــن الــشيخ  

  . الكاظمي
كانـت  : "قال الشيخ حيـدر المرجـاني             

ولكـن  ".    ه١٣٠٣سنة  والدة المترجم في بغداد     
 أورده في ترجمة ولده الشيخ باقر        ما وبناء على 

 المتـرجم    والدة، فيرجح ان تكون     )وقد مرت (
  

  

  
  . ه١٣١٦ أو قبلها، ألن والدة الشيخ باقر كانت سنة  ه١٣٠٠سنة حدود 

الده الشيخ عبود قد ولد فـي       كان و . يب ابن خطيب          وهو خطيب ابن خط   
ثر حادثة سببت هجرته مع أهله إليها،       أ األشرف، ثم انتقل إلى بغداد على        النجف

وملخصها ان أحد أبناء أخواله اعتدى على رجل من عشيرة أخرى، ممـا أدى              
 محمـد  شيخإلى ثورة عشيرة القتيل على عائلة المترجم، وتصدى لحسم النزاع ال  

ثم انتقل الشيخ عبود من بغـداد   . ى بغداد  بهجرتهم إل  كبة، وانتهت وساطته  حسن  
، ودفن في     ه١٣٢٦ وتوفي بها سنة     .إلى الكاظمية، واستقر فيها، وأصبح خطيبها     

الشيخ أحمد، والشيخ حسين، والـشيخ      : وخلف ثالثة أوالد هم   . النجف األشرف 
  .علي، الذي قام مقامه، وزاول مهنته

الولد على  (ان المثل المعروف    : "  حيدر المرجاني في ترجمته            قال الشيخ 
فقد كان صورة مـصغرة مـن       . ، ينطبق تمام االنطباق على مترجمنا     )سر أبيه 

. أبيه، من حيث شكله الظاهري، وتشابه صوتيهما ومعلوماتهما، وما إلـى ذلـك        
ـ          - منذ كان صغيراً   -وتتلمذ   ى  على يد والده في الخطابة، وكان يصحبه معه إل

حتـى إذا   . المجالس واألندية، ليتغذى من لبان العلم، ويرتضع من ثدي العرفان         
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انتقل الشيخ عبود إلى جوار ربه، كان المترجم على استعداد للخطابة ولوازمهـا         
إذ أخذ ينهج منهج أبيه في الخطابة، ومـا         . ومقتضياتها، ومتأهب لها كل التأهب    

الده، وقد التزمها كل االلتزام، ممـا       كانت تتطلبه عادات المجالس التي تهيأت لو      
 أن  - وكان وقتئذ في بغداد والكاظمية     –دعا الخطيب الشهير السيد صالح الحلي       

  ".يتفق مع المترجم في الحسينية الحيدرية، وأخذ المترجم يقرأ أمام السيد صالح
، أدت إلى شـفائه مـن مـرض شـديد،             ه١٣٥١سنة   ثم نقل كرامة وقعت له      

ابة، بعد أن طلب منه الخطيب الشيخ كاظم آل نوح أن يقـوم             وعودته إلى الخط  
  . بالقراءة نيابة عنه في مجالسه

 في اليوم السابع عشر من شهر ربيـع                 انتقل إلى رحمة اهللا في الكاظمية     
، وشيع فيها، ودفن في الحجرة الرابعة من الجدار الغربي،            ه١٣٦٣سنة    األول

ـ    (من باب صافي    يسار الداخل إلى الصحن الشريف        دكتوركما حدثني أستاذنا ال
   .)١()حسين علي محفوظ

  :وقد أرخ الشيخ علي البازي سنة وفاته ببيتين هما

ولـه  .    ه١٣٣٦ أبيه سـنة      المتوفى في حياة   ،وقد مرت ترجمة ولده الشيخ باقر     
والـشيخ جعفـر    .    ه١٣٣٢سـنة     الخطيب الشيخ عبد الصاحب، المتولد    أيضاً  

  . ه١٣٨١ المتوفى سنة

  
   

                                                        
  ، ٥٣- ٢/٥١: خطباء المنبر الحسيني:  من مصادر ترجمته )١(

  قلوب خـدام الحـسين الحبيـب      
  "حين تـوفى العلـي الخطيـب      

  
  

  سهم الردى اليوم به قد أصـيب       
ــوه  ــزن أودى أرخ ــا"والح   به
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 الشيخ علي بن الشيخ قاسم القوجاني -٩٨
  ه١٣٣٣ -١٢٩٠حدود

  .القوجاني الشيخ علي بن الشيخ قاسم        
كـان أحـد    . رس جليـل  عالم محقق، ومد  : "ترجمه في نقباء البشر فقال            

  .أعالم أهل الفضل، ورجال التحقيق والمعرفة األجالء
 طويلة، حتى عد من أفاضل تالمذتـه        الزم درس الشيخ كاظم الخراساني سنيناً     
  .  لجمع كبير من تالميذ أستاذه،وكبارهم، وصار مقرر بحثه في حياته

 لتدريس  جعاً، صار المترجم له مر      ه١٣٢٩ سنةفي  ولما توفي الشيخ الخراساني     
الخارج من بعده، والتفّ حوله المحصلون والنابهون من أهـل العلـم، وكـان              
يحضر درسه أكثر من مائة، وكان على جانب كبير من سعة العلـم، وغـزارة               
المادة، ودقة النظر، وصواب الرأي، والتحقيق والتـدقيق، كمـا اعتـرف بـه              

  ". معاصروه، وكبار المتخرجين عليه
صول، وله حاشية الكفايـة،      من تقريرات استاذه في الفقه واأل      اً        كتب كثير 
  .طبعت مع الكفاية

        تتلمذ عليه السيد أبو الحسن النصير آبادي الملقـب بممتـاز العلمـاء،              
، والشيخ أبو الحسن بن عبد الحسين المـشكيني األردبيلـي،           ويروي عنه أيضاً  

  .ماوغيره
  فمرض وتوفي في شهر رمضان سنة،        تشرف إلى الكاظمية زائراً

  .)١(، ودفن فيها ه١٣٣٣
  . اللواسانيإبراهيموكان قد تزوج بابنة السيد محمد بن 

  
  

                                                        
  .٤/١٥٠٣: ، نقباء البشر٣/١٥٠: عيانمستدركات األ:  من مصادر ترجمته)١(
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  السيد علي بن السيد محسن الحيدري  -٩٩
  ه١٤٢٦ -١٣٣٠

        السيد علي بن السيد محسن بن الـسيد        
  .علي بن السيد أحمد الحسني، الحيدري

 ه ١٣٣٠/م١٩١٢الكاظمية سـنة          ولد ب 
، ثـم دخـل   أسرتهونشأ بها، وأخذ عن أعالم   

المدارس الرسمية، وتعلم فيها، وتـدرج فـي        
ــهادة   ــى ش ــصل عل ــى ح ــصيله، حت تح

   فـي  البكالوريوس في القانون، وعمل موظفاً    

  

  

  
  .مؤسسة البريد والبرق

 ربيـع الثـاني     ١٢الموافـق   ،  ٢١/٥/٢٠٠٥ الـسبت توفي بالكاظمية           
ى جنازته  وصلى عل المؤمنون إلى الصحن الكاظمي الشريف،      وشيعه   ،ه١٤٢٦

لى إودفن في الحجرة الثالثة يمين الداخل        طاهر الحيدري،     بن السيد  السيد محمد 
  . من باب القبلة الشريفالصحن

السيد فؤاد، والسيد صباح، والسيد أحمـد، والـسيد         :        خلف ستة أوالد هم   
ابن أخته السيد محمـد     : ومن أصهاره . ملفتحي، والسيد عبد الكريم، والسيد كا     

الـشيخ  وطاهر الحيدري، والحاج جعفر بن الحاج عبد الباقي الساعاتي الشيبي،           
  .محمد بن الحاج هادي المنصور الخزرجي

والحجرة التي دفن فيها، كان يشغلها آل الساعاتي، ويمارسون فيها عملهم فـي             
وتـصليح سـاعات العتبـة      وكانوا هم المسؤولون عن إدامة      . تصليح الساعات 

  .المقدسة
، المتـوفى   وممن دفن منهم فيها؛ فاروق بن الحاج عبد الباقي الساعاتي الشيبي          

  .، وفق الترقيم الجديد٤٠قم الحجرة  ور.م١٩٨٢سنة 
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 السيد علي بن السيد محمد األعرجي  -١٠٠
  ه١٣٤٩  حدود-١٢٥٥ حدود

  . السيد محسن األعرجين بن        السيد علي بن السيد محمد بن السيد حس
، ووالده الـسيد    )جامع الجوامع (كان جده السيد حسن من األعالم، وهو صاحب         

  ).جامع األحكام(محمد صاحب 
، وقرأ على ثلة من علمائها مـنهم      ه١٢٥٥الكاظمية في حدود سنة             ولد ب 

 إبـراهيم وتخرج عليـه بعـض فـضالئها كـالميرزا       . الشيخ عباس الجصاني  
 . والشيخ ضياء الدين الخالصيالسلماسي، 

 وهو شرح تهذيب المنطـق،    , التقريب في إيضاح التهذيب   :         له آثار منها  
المقاصد العلية في شرح اللمعة الدمـشقية،       ، و   ه١٢٩٩فرغ منه في رجب سنة      

وهو شرح الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، أكمل منه كتاب العبـادات             
ات، وشرح مبحث االستثناء الموسوم بتحفة المـشتغلين        إلى الحج في ثالثة مجلد    

ن، في شرح باب االستثناء من األلفية في النحو البن مالك من شرح بـدر الـدي            
  .وغير ذلك، ه١٢٨٧فرغ منه سنة 

من أهل الفضل النـابهين،  : " بأنه في نقباء البشر اغا بزرك الشيخ وصفه        
في عالم العلم والتأليف    وقلة ماله، لكان له     ولوال كثرة عياله،    . والعلماء الكاملين 

  ". شأن كبير
 ، فاضـالً   فقيهـاً  كان عالماً : "        ووصفه الدكتور حسين علي محفوظ بقوله     

 ".   لنواصيها بفنون اللغة العربية، مالكاً، عارفاً جليالًأديباً
  .)١(، ودفن بها ه١٣٤٩الكاظمية في حدود سنة         توفي ب

، والسيد حـسن، والـسيد محـسن،        إبراهيمالسيد  : اء أفاضل وهم  خوة علم أوله  
  .والسيد جعفر، والسيد صاحب

                                                        
  . ١٥٢١-٤/١٥٢٠: ، نقباء٧/١٩١: ، معجم المؤلفين٤: فضالء:  من مصادر ترجمته)١(
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 الشيخ علي بن الشيخ محمد حسين الشهير بالزيني -١٠١
   ه١٢٣٥ -٠٠٠٠

الشيخ علي بن الشيخ محمد حسين بن الشيخ زين العابدين بن الشيخ         
نسبة .  الشهير بالزيني،محمد علي بن الشيخ عباس العاملي، النجفي الكاظمي

  . إلى جده، وعائلته إلى اليوم يعرفون ببيت الزيني
ولد في الكاظمية، وقضى شطراً من شبابه بها، ثم انتقل إلى النجف         

السيد محمد مهدي بحر العلوم منهم؛  على جملة من األعاظم األشرف، وتتلمذ
  .كما تتلمذ على السيد محمد الزيني. الطباطبائي

 بعلم الحرف، ع في الفنون، وشارك في الرياضيات، وكان آخر أيامه مولعاًتضل
  .ما بين رمل وجفر وأمثالهما
له . جالء، اخباري المشربكان من العلماء األ: "        قال السيد في التكملة

كبر كاشف وكان معاصراً للشيخ األ. شعر مشهورمصنفات وحواشي، وله 
  ". وكان يجيد الموال.  محمد بن أحمد الزينيوله مكاتبات مع السيد. الغطاء

كان مـن أهـل الفـضيلة والعلـم     : "        وقال الشيخ حرز الدين في معارفه  
  ".البارزين، ومن األدباء والشعراء المحلقين

وكان السيد جواد بن السيد محمد الزيني المعروف بسياه بوش، صاحب كتـاب             
لم الرباني، ويقول هو شيخي ومـن       دوحة األنوار، يعظمه في كتبه ويصفه بالعا      

  .تالمذة أبي
 له كتب، وله ديوان شعر، وهو صاحب القصيدة المـشهورة                   كان مصنفاً 

  :باللسان الدارج في عصره المعروف بالموال، ومطلعها
ــا ــاي     ي ــالحرب حم ــك ب ــل غوج ــارس الخي   ف

  مـــالوم وبـــضامري حـــامن دوا حمـــاي   
ــاي      ــت حم ــو خب ــب ل ــار الحراي ــن لن ــا م   ي
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  سموك حامي الحمه وتريد إلك حماي

، )ليه السالم ع(والمعروف ان الشيخ علي الزيني وقف قبالة مرقد أمير المؤمنين           
 وقيـل  .  ه١٢٢٢سـنة   وأنشدها لما دهم النجف غزو الوهابي في جمادى الثانية          

  .انها للشيخ خضر بن شالل العفكاوي
ومن شعره هذه األبيات التي أرسلها إلى السيد محمد مهدي بحر العلوم يطلـب              

  : فيها منه كتاب الجامعة، وهو في علم الجفر

  :ه علماء الكاظمية هذه األبياتخوانه وأئأصدقاومن شعره في رثاء 

ــا  ا ــصبر منّـ ــي ورب لـ ــا علـ ــردل يـ   تخـ
   والهــــضم ضــــرنا ولعنــــد قلوبنــــا ورب

ــا   ــذر ي ــنهو الع ــرب  ش ــق وال ــد الخل   علي عن
 

  لشوكة الـشرك غـدت قامعـه      
  ـرار الهدى في وجهـه المعـه    
ــا ســحبه هامعــه   علــى البراي

ــدى ضــ ــرة دون الم   العهحاس
ــ ــامعه للن ــا أذن س   صح فيه

ــه  ــره طالع ــي س ــة ف   منوط
ــه  ــون بالجامع ــادرك المجن   ف

 

ــيداً  ــا س ــالفهي ــياف أس    أس
ـ  ) المهدي(ومن هو      أنوار أسـ

  ويا سـماء الفـضل مـن كفّـه        
ــة  ــم ذو هم ــشكو اله ــك ي   إلي
  أسير بلوى رغبـة لـم تـصخ       
  أضحت بعلـم الحـرف آمالـه      

  سـيدي  جن بعلم الحـرف يـا     
 

  طوع األجـل  
  مبكى المقـل  
  والقلب هفـا  
  والرسم عفـا  
  منهم وسـلى  
  والذكر بلـى  

 

ــلفاً  ــانوا س ــراع ب ــين س ــدعوة الب    ل
  كــانوا ومــضوا ولــيس للحتــف دفــاع
ــاقي   ــم آم ــرت له ــفا ج ــوان ص   إخ
ــوف ســاقي    ــقاهم الحت ــانوا وس   ك
  قد قوض مـن قـوض مـن غيـر وداع          
  بــانوا وغــدوا بعــدهم المجــد مــضاع
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  .وله تخميس البردة للشيخ محمد رضا النحوي
إذ كان قد سـكنها آخـر       . ، ودفن فيها    ه١٢٣٥        توفي في الكاظمية سنة     

وفي التكملـة انـه تـوفي حـدود سـنة      . أيامه، ولهذا يقال له النجفي الكاظمي     
  . )١( ه١٢٢٠

ومن أوالده الشيخ درويش، وهو من أهل الفضل واالدب، وهو والد الشيخ 
 إبراهيمومن أحفاده العبد الصالح الحاج . لح التميمي الشاعر المعروفصا

  . ابن الحاج حمادي بن الشيخ أحمد بن الشيخ علي الزيني) جدي(المشهور بـ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
-٣/٢٢:  الكـرام ،١١٣-٤/١١٢: ، التكملة٣٢٩-٨/٣٢٨: األعيان:  من مصادر الترجمة   )١(

  .٩٣-٢/٩١: ، معارف الرجال٢٣
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  الشيخ علي بن الشيخ محمد حسين السلطان آبادي -١٠٢
  ه١٣٨٢ -٠٠٠٠

محمد مهدي بن الشيخ         الشيخ علي بن الشيخ محمد حسين بن الشيخ 
  .محمد إسماعيل الكرهرودي السلطان آبادي

        والده العالمة الشيخ محمد حسين السلطان آبادي، الذي كان من أوائل 
المهاجرين إلى سامراء، إذ لحق بالسيد المجدد الشيرازي، وبقي هناك أكثر من 

،  ه١٣١٢نة عشرين سنة، والزم درس السيد الشيرازي، إلى أن توفي أستاذه س
الشيخ مال فتح علي وأمه بنت . وستأتي ترجمته. فتركها وهبط الكاظمية

  .السلطان آبادي
        كان من العلماء األبرار األخيار، اشتهر بالتحقيق، ولذا كان يعرف 

  .الشيخ علي المحققب
الحجرة الرابعة يسار الداخل من باب في ودفن         توفي في الكاظمية، 

  .)١(٢٥صحن قريش، رقم صافي إلى 
          

  
  

 
 
 
 
 
 
 
  

                                                        
  . نقالً عن الدكتور حسين علي محفوظ)١(
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 الشيخ علي بن الشيخ مرتضى آل ياسين -١٠٣
  ه١٣٥٣ -١٣٣٦

الشيخ علي بن الشيخ مرتضى بن الشيخ عبد الحسين بن الشيخ باقر بن                     
  . ، الكاظميالشيخ محمد حسن آل ياسين

 كريمة العالمة   ، وهو أكبر ولد أبيه، وأمه       ه١٣٣٦        ولد في الكاظمية سنة     
نشأ في الكاظمية، وتعلم بها، فدرس المبادئ علـى أعـالم           . السيد حسن الصدر  

 إلى النجـف األشـرف      - تبعاً ألبيه  -أسرتي آل ياسين، وآل الصدر، ثم هاجر        
 ولكن األجل   لبة العلوم الدينية ليكمل تحصيله،    ، فانخرط في سلك ط      ه١٣٥٠سنة  

 ذي الحجـة سـنة      ١٨عالى يـوم الغـدير      لم يمهله طويالً، فانتقل إلى رحمته ت      
فـي الكاظميـة،   ) بناية البريد(، إذ أصابته رصاصات غادرة في قضية     ه١٣٥٣

  ):رحمه اهللا(التي دون تفاصيلها عمه الشيخ راضي آل ياسين، قال 
        كان هذا الشاب الطموح المهذب، يطوي السابعة عـشرة مـن عمـره،             

 وعبقرية باكرة، وقد جاء إلى الكاظميـة فـي    متوثباً إلى المعالي بخطى سريعة،    
، )شـاكر سـليم   (وكان في الكاظمية يومئٍذ نزاع بين قائم مقامها         . مناسبة عائلية 

وقد تـسنى لـرئيس     . ومجلسها البلدي، يتركز على لصوصية لم تحكم عمليتها       
البلدية، إقناع جماعة من الرعاع للقيام بثورة ضد سراي الحكومة، باسم صـيانة     

لمنع العبث فيها، بإحداث بناية البريـد فـوق   ) مقبرة التل األحمر(ة العامة  المقبر
  .مقابر أسالفهم

 ذي  ١٨        وهكذا تظاهر جمهور من شذاذ الناس في ضحى يـوم الغـدير             
، وانثالوا على البناية الجديدة بهوساتهم وجهاالتهم فهـدموا           ه١٣٥٣الحجة سنة   
ـ     وك -ئم مقام   فدعا القا . منها وحرقوا   شـرطة   -ف العقـل  ان رجالً طائشاً، خفي

وحين طمس على رأيه، ولم تكفه الـشرطة الموجـودة،   . القضاء لمقاومة هؤالء 
  .استنجد ببغداد، فجهزته بقوة أخرى، مسلحة بالمدافع الرشاشة
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        وكان موقع الحادثة مدخل البلد بين الكاظمية واألعظمية فبغداد، وكـان           
 رة عامة في الكاظمية، وكان السواد األعظم متـصالً        يوم الحادثة، يوم عيد وزيا    

  .كما كان هذا الموقع طريق البلد إلى المستشفى. في هذا الشارع الرئيس
وفـي هـذا    .  المستـشفى  وكان هذا الناشئ الفاضل يمر في طريقه ساعتئذ إلى        

 باأللوف من األبرياء، أمر القائم مقام الطائش، فأصليت الجماهير          الشارع المكتظ 
ابل من قذائف الرشاش، وسقط من الناس ثالثة عشر قتيالً، وأربعة وخمسون            بو

  .جريحاً
        وكان الشاب علي آل ياسين أحد شهداء هذه الحادثـة الفظيعـة، وقتيـل     

 بل  –الظلم الطائش، وضحية األوامر السخيفة من ذلك الرجل، الذي كان بوسعه            
 يقاوم بدون استعمال النـار،       أن يصلح الموقف دون مقاومة، أو أن       -من واجبه 

أو يطلق النار وال يصيب الناس، أو يصيب المجرمين ويتـرك األبريـاء، وال              
  .حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم

        ثم كانت الكاظمية مضربة مقفلة تسعة أيام، تجتمع فـي فاتحـة الـشاب     
 الـسريع   ، تنتظر من المراجـع المختـصة اإلنتقـام        )فضوة الشيخ (الشهيد في   

المناسب من الظالمين والمسببين، ولكن شيئاً من ذلك لم يقع، ونام الشهداء فـي              
أجداثهم، ومنع الناس عن اإلحتفال بأربعينهم، وحدثت أطوار أخرى في ذيـول            

  . الحادثة، كانت بعيدة عن النزاهة واإلعتدال في كثير من شؤونها
فى إلى بيتهم في الكاظمية،         وحمل جثمان الشاب القتيل من شارع المستش

دفن في مقبرة  النجف األشرف خوف الثورة فيها، فومنعت الحكومة نقله إلى
 يمين الداخل إلى الصحن الشريف من لثةوهي الحجرة الثا أخواله آل الصدر،

  .) رحمه اهللانتهى كالم الشيخ راضي (.باب المراد
  إلى احتجاج عريضة، في الكاظميةعلماء الدين والوجهاء رفع        وقد 

باجراء التحقيقات : "، طالبوه فيها٣٠/٣/١٩٣٥ تاريخها  الملك غازيجاللة
وانزال العقوبة . العادلة بدون محاباة، أو تدخل من جانب الذين لهم يد فيها
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الصارمة في كل من كان سبباً مباشراً لوقوعها، وذلك لكي يعلم المسؤول عن 
  ".  بالفتك الذريع، وال تدار باراقة الدماء البريئةهذه الفاجعة ان البالد ال تساس 

        وممن رثاه وأرخ عام وفاته، الشيخ كاظم آل نوح، بقصيدة بلغت عـدة              
  :بيتاً، مطلعها) ٢٢(أبياتها 

  وثّل صرح المجـد يـوم الغـدير       
  ـبطش بيوم عـز فيـه المجيـر       

  
  ال دافـع عـنهم وال مـن نــصير   

  ضيرغصن عال يا لك من غصن ن      
  ا رب إليــك المــصيرفــصاح يــ

  ربن أخي تقـل فـوق الـسري       يا ا 
ــر ــدر مني ــه مثــل ب   كنــت علي

  
  ظلماً وما كان لهـم مـن نـصير        

  )١("كــل بيــوم الغــدير"تاريخــه 
 

ــه    ــي وقع ــم ف ــب ع   هللا خط
ـ         كم من نفوٍس ذهبت ضحية الـ

 :ومنها

  يـــوم بـــه شـــبابنا قتّلـــوا
  وبيـــنهم علـــي المرتـــضى
ــه ــى عم ــي األرِض لق ــاه ف   ألف

ـ        ك قـد هـدني    يا ابن أخـي قتل
  سرير عـرٍس أم سـرير الـردى       

  :ومنها
  يا يـوم قتالنـا وقـد صـرعوا        
ــسوة    ــوا ق ــرٍم قتل ــر ج   بغي

 

 : )٢(وممن رثاه السيد محمد صادق بن السيد محمد حسين الصدر، فقال

                                                        
: أوراق الشيخ راضي آل ياسين، ديـوان الـشيخ كـاظم آل نـوح             : ادر ترجمته  من مص  )١(

٣١٢-٢/٣١١. 
 .٣/٣٦٦:  الحقيبة)٢(

  ليــت القــضا لــم ينــزل   
ــزل  ــه بمعـ ــث عنـ   والليـ
ــل  ــضب الجحفـ ــّل عـ   وفـ
  إذ ال فتـــــى إال علـــــي

 

  نــزل القــضاء بــه ويــا     
ــث ا  ــى لي ــدا عل ــوغىوع   ل

ــا أراد  ــه مـ ــاب منـ   فأصـ
ــال    ــى الع ــد فت ــي لفق   أبك
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 السيد علي نقي بن السيد أحمد الحيدري -١٠٤
   ه١٤٠١ -١٣٢٥

أحمد بن السيد  علي نقي بن السيدالسيد         
  . مد بن السيد حيدر الحسنيمهدي بن السيد أح

،   ه١٣٢٥ الكاظمية المقدسـة سـنة    ب         ولد
ترعرع في ظـل  نشأ في بيت العلم والصالح، و    و

. والده وتتلمذ عليه، واقتبس من علومه الغزيـرة       
هـاجر إلـى    وبعد أن أكمل المقدمات في بلدتـه        

  : ومنهم،أعالمها األشرف، وحضر أبحاث النجف

  

  
الحسن االصفهاني، والشيخ عبد اهللا الميرزا حسين النائيني، والسيد أبي 

حمود الشاهرودي، حتى نال  والميرزا أبي الحسن المشكيني، والسيد م،المامقاني
  . سالميةيبا وافرا من العلوم والمعارف اإلنص

 في ثم عاد إلى مسقط رأسه، وتسلم مقاليد السيادة والقيادة، وحضر دروسه
 وكان مثاالً.  جماعة من الفضالء، يرتشفون من نميره العذبالحسينية الحيدرية،

  .  والبطولة للشجاعة لألخالق الفاضلة، والصفات الحميدة، ورمزاً
 والسيد عباس والسيد حسن، أخويه؛ السيد طاهر :        ومن تالمذته

 والشيخ محسن الحيدري، والسيد مهدي األعرجي، والسيد عبد الرحيم الشوكي،
  .السوداني

العامة في ) ليه السالمع(         ساهم في تأسيس وتطوير مكتبة اإلمام الصادق
 كما كان يرأس.  وهو رئيس هيئتها المشرفةالحسينية الحيدرية في الكاظمية،

ومن أعضائها  ( هيئة جمعية منتدى النشر الدينية في الكاظمية المقدسة)ةلمد(
، والسيد طاهر السيد مرتضى العسكري، والسيد محمد الحيدري الخالني: أيضاً

وأشرف على تأسيس وتوسيع مكتبة . ) الكاظميستاذ أحمد أمينالحيدري، واأل
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العامة في مسجد التميمي، في منطقة الكسرة في بغداد، ومنه انطلق أهل البيت 
وله مواقف مشرفة في سبيل إحقاق الحق، وإبطال . سماحته للتبليغ والتأليف

  .الباطل، وسهره على أمور الناس، وتوجيههم وإرشادهم وجمع كلمتهم
ه، وقد صول الفقه وتاريخصول االستنباط، في أأ:         وله مؤلفات قيمة منها

، ويدرس في بعض ، وترجم إلى اللغتين الفارسية واالرديةمراتدة عيد طبعه عأ
 السيد الخوئي  المرجع األعلىمما جاء في تقريضو. الجامعات والحوزات

أصول (وبعد، فإني قد سرحت النظر في عدة موارد من كتاب : "للكتاب
خرة الفضالء الكرام، الذي ألفه العلم العالمة، عماد األعالم، ومف) االستنباط

، فوجدته كتاباً بديعاً في بابه، )دام فضله وعاله(جناب السيد علي نقي الحيدري 
  ....".سلساً في اسلوبه، جميل البيان، حسن الترتيب، قوي الحجة 

كتاب الوصي، في إثبات اإلمامة على ضوء العقل والنقل، وكتاب : له أيضاًو
والصوم في حكمه وأحكامه، والدوحة مذهب أهل البيت، وأخطار المسكرات، 

 الشيخ اغا بزرك  العالمةب السادة العلوية، كتبه باستدعاء مناالحيدرية في أنس
  .نية، وفوائد المطالعات ونوادر المسموعات، وغيرهااألمثال القرآوالطهراني، 

 :، ومنهوله شعر في مختلف األغراض والمناسبات

  هاءـن انتـست لهـعال ليـلم
  ماءـكن أسـم تـ لينـقه حـش
  ياءـه إذ ال ضـلإلابدان ـتع

  ماءـماء سـاء وال السـفى فض
  داءـهـقه شـلـن خـم بيـكـإن

  ياءـ لم يؤته األنباًـصاصـواخت
  ياءـ وال أوصاًـدمـاء قـيـأنب
  باءـ هراًـيه دهـلأي بعد التـفه
  ب كان منك ارتقاءـت للحجـخل

  ياءـه العلـمت بـ سياًـيا عل 
  اًـدمـمه اهللا قـم من اسـلك اس

  طفى ضياء ونوراًـكنت والمص
  حين ال األرض يوم ذلك أرض

  ىـه تعالـلإلاى ـما قضـثم ل
  كنت أنت المولود في البيت فضالً

  هاـة لم ينلـت في ذاك رفعـنل
   زمـنام عنه بحـطت األصـوحط

  يماًـيت مرقى عظـذاك يوم ارتق
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  عالءـه استـى ما فوقـذاك مرق
  

   مد لكنـ أحبيـف النـوق كتـف
  

كان أحد أعضاء الوفد العراقي المشارك في االحتفاالت التي أقيمت في         
، بمناسبة مرور أربعة عشر قرناً على والدة أمير  ه١٣٧٦الباكستان سنة 

  .المؤمنين اإلمام علي بن أبي طالب
 ، ه١٤٠١ سنة شهر شوال عشر منتوفي مساء يوم السبت الرابع         
 من مسجده كتاف، على األالجماهير الحزينة ته فشيع،١٥/٨/١٩٨١الموافق 

  في،األسرة مقبرة في منطقة الكسرة إلى مثواه األخير في) جامع التميمي(
 الجواهرية باب من الصحن الكاظمي الشريفالحجرة الواقعة يمين الداخل إلى 

  ).، وفق الترقيم الجديد٧٤حجرة رقم (

وممن أرخ وفاته، الشيخ باقر . )١( العراق وخارجهواقيمت له مجالس الفاتحة في
  :االيرواني بقوله

ــي دوي   وللنعـــــــ
  ذاب الفــــؤاد القــــوي
ــدي ــضيء النـ ــه يـ   بـ
  فقيــــدنا العبقــــري 
ــدري ــدنا الحيــ   عميــ
  قـــضى النقـــي علـــي

  

  النعـــي نعـــي شـــجي 
  ناعي األسـى مـذ دهانـا      
ــاراً  ــدنا منـ ــا فقـ   انـ
  العلـــم فيـــه المعـــزى
ــا ــاب عنـ ــا غـ   فقيهنـ
  أرخ ويـــا لمـــصابي  

  

، والسيد يوسف، )الذي قام مقام والده(السيد محمد : خمسة أوالد هموخلف 
 .والسيد فخر الدين، والسيد حيدر، والسيد محمد باقر

 
  
 

                                                        
، ١٦٠-١٩/١٤٥العـدد   :  مجلة الموسم  ،١٨٠ -١٧٧:اإلمام الثائر  : من مصادر ترجمته   )١(

 .٢٥٥-٢٥٣: ، النفحات القدسية٣٤٢: مصفى المقال، ٢/٢٠١: األعيانمستدركات 
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  الخالصيبن الشيخ محمد تقي الشيخ علي نقي -١٠٥
  ه١٤٠٨ -١٣١٣

بن  تقي محمد علي نقي بن الشيخ خيشال        
 .الكاظمي راضي الخالصي، الشيخ 

 وأمه ، ه١٣١٣  الكاظمية سنةفي         ولد
نشأ في  . الكبيركريمة الشيخ مهدي الخالصي

بيت العلم والصالح، وترعرع في ظل والده 
وتتلمذ عليه، ودرس على خاله الشيخ محمد، 
  وعلى عمه الشيخ مرتضى علوم العربية، وعلى 

  

  .الفقه واالصول والكالم والمنطقالخالصي علوم جده الشيخ راضي 
 المجاهد الشيخ  جدهم مع١٩٢٠   ساهم في الثورة العراقية الكبرى سنة      

  .مهدي الخالصي، ونفي معه بعد ذلك إلى الحجاز وإيران
 تولى اإلمامة والخطابة والتدريس في مناطق مختلفة من العراق، وقد أم        

اج ، ثم في حسينية الح)النواب(الجماعة في الكاظمية في الحسينية الفاطمية 
وكان له مجلس أدبي في بيته يحضره شعراء وفقهاء . كبريت في ساحة العروبة

وأسس مكتبة اإلمام موسى الكاظم في الصحن الكاظمي الشريف سنة . ومحدثون
  .م١٩٦١

 عن م كتابا١٩٤٨ً        كتب في العقائد والتاريخ واللغة، فقد أصدر سنة 
، )الرياض الزاهرة( عنوان تحت) لى اهللا علية وآله وسلمص(فضائل الرسول 

وله مذكرات شخصية في كتاب خطي، يشرح فيه دوره في ثورة العشرين، 
يات، وكتاب في علم التفسير، ورسالة الغفران في فضائل األخالقوكتاب في 

  .وغيرهاوشرف المسلم الصالة، شهر رمضان، 
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ي  منظومة ف ه١٣٩٣سنة وطبعت له . وله ديوان شعر مخطوط في ثالثة أجزاء
 الخطيب السيد علي الهاشمي عام نظمها، وقد أرخ )عليهم السالم(أهل البيت 
 :بهذه األبيات

  جارى به المتنبي فـي فرائـده      
  سما عليه بمعنى مـن قـصائده      

  " في عقائده   عظيماً فوزاً"أرخت  
  

  أتى علي بـنظم ملـؤه الحكـم        
ــد  ــري وق ــه البحت ــن من   وأي
  فاز النقـي علـي حـين ألّفـه        

  

وقد أهدى . حتفال بمظاهر الدنيا بالبساطة والتواضع، وعدم اال        كان يمتاز
          .-في مقتبل عمره -كاتب هذه السطور  لبعض الكراريس من مؤلفاته تشجيعاً

،  ه١٣٩٨ومن شعره قصيدة في رثاء الشيخ مرتضى آل ياسين المتـوفى سـنة            
  :قال

   في سما العليا أضـا     إذ كان بدراً  
  ن عـز الـدين فيـه قوضـا        فإ

   ومـضا   وعزمـاً   وإقداماً فضالً
  

  رب العلى في حسن قد عوضـا      
  )١(من آل ياسين وذاك ابن الرضا     

  

  أصاب قلب الدين فقد المرتـضى      
ــد فجعــوا ــه ق   إن آل ياســين ب
ــدهم  ــدوا عمي ــسلمون افتق   والم

  :وقال في آخرها
  لئن يكن قـد غـاب عنـا فلنـا         
  عوض عنـه ربنـا فـي حـسن        

  

،  ه١٣٤٥سنة  ، المتوفىخ حسن آل أسد اهللايشسماعيل بن الإوله في رثاء الشيخ 
  :، مطلعهابيتاً) ٢٢( بلغت عدتها قصيدة

   في الورى وتساما أورى القلوب ضراما       إذ جّل قدراًيا راحالً

                                                        
وسـتأتي  (ارة إلى الشيخ محمد حسن بن الشيخ محمـد رضـا آل ياسـين                ال تخفى اإلش   )١(

 ).ترجمته
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، ودفن مع آبائه في الحجـرة األولـى           ه١٤٠٨        توفي في الكاظمية سنة     
، حجرة رقـم    )١( فيها سرةاأليسار الداخل من باب القبلة، وهو آخر من دفن من           

  .، وفق الترقيم الجديد٣٧
  

  
  انموذج من خط الشيخ علي نقي الخالصي

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
، النفحـات   ٣/١٨٠:  أوراقي الخاصة، موسـوعة أعـالم العـراق        :من مصادر ترجمته   )١(

  .٢٥٧-٢٥٦: القدسية
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  السيد عيسى بن السيد جعفر األعرجي -١٠٦
   ه١٣٣٣ -١٢٨٢ حدود

 السيد بن السيد حسن بنالسيد عيسى بن السيد جعفر بن السيد محمد         
  .محسن األعرجي، الكاظمي

 : جملة من األعالم، منهمقرأ علىو،  ه١٢٨٢في الكاظمية نحو سنة         ولد 
والشيخ محمد تقي  ، مهدي السيد حيدر الكاظمي، وأخيه السيد آلالسيد مرتضى

  .، والشيخ محمد بن الحاج كاظم الكاظميآل أسد اهللا
على الشيخ بها درس ف ، ه١٣٢١ سنة  األشرف للدراسةثم هاجر إلى النجف
صول أكما درس علم ،  علم الفقهسيد محمد كاظم اليزديمحمد طه نجف وال

  . الشيخ محمد كاظم الخراساني، ثم عاد إلى بلدتهالفقه على 
. عالم كامل، وأديب جليل: " في نقباء البشر فقال الطهراني        ترجمه الشيخ

  ".دب ال سيما الشعرقرأ على علماء عصره، وبرع في األ
، رأيته واجتمعت  أديباً خفيف الروح،ان فاضالًك: "قال السماوي في الطليعةو

  .        "به، فرأيت منه الرجل الحصيف الرأي، العالي الهمة، المنبسط الوجه واليد
  ):ليه اإلسالمع(ومن شعره في رثاء اإلمام الحسين 

ـ        مـوقد أبرقت بيض الظبا بالجماج
  حة األعـطاف ميل العمائـم   ـمرنّ

ـ  ـعليهم أزاحـوه بض     موء المباسـ
  فما البن حرب فيـهم من مـسالـم      
  قد ارتكبت مـنكم عظـيم الجـرائم       

 

    الحرب كشّرت  بهااتراهم إذا عن ن    
  العجاج وجوهها تحت  زهت   بدوراً

  إذا أســدل الليــل البهــيم رواقــه
  فمهما ترى في الدهر منهم مـسالماً   
  بني هاشم أبنـاء حـرب ببغيهـا       

  ج

  :ومن شعره قوله
  بههـت غيا ـبح محياها تجلّ  ـبص
لى ملعب القرطين تبدو عجائبـه      ع

  به ـرقات كواك ـيل مش ـتراءت بل  
  هاـمهفهفة األعطاف عقرب صدغ   
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   لما أنـا عاتبـه     تصِغلم  وإن هي   
   آٍت من العيش ذاهــبه  لسألتك ه 

  إذا أفلـس المديـون بح مطالـبه    
 

  فبت أبث العـتب بيـني وبينــها     
  ها ـتاتـي لف ـة اآلرام ف  ـجلـأمخ

  نـِت بـزورة  فكـم لج قلـبي يوم بِ  
  ج

، ودفن بها في  ه١٣٣٣ سنة واخر شهر شوالأ في في الكاظمية        توفي 
مع  دفن وفي الطليعة .)١( الغربية من جهة الشمالبعض حجر الصحن الشريف

  .محسنالجده السيد 
      :وأرخ عام وفاته عدد من الشعراء منهم الشيخ محمد آل أسد اهللا بقوله

  اـزعـها أرجاؤها فـال وماج لإ
  عاـكال ابن مريم عيسى للسما رف

  " ارتفعـاوللسما الروح عيسى حياً"
 

  هللا طارقة في األرض ما طرقت 
  قالوا ابن مريم عيسى مات قلت لهم
  أحيا رسـوم الهدى عيسى فأرخـه

  ج

     :ومنهم الشيخ كاظم آل نوح بعدة تواريخ منها
  ومن أطاح من معاليها العمـد

   بددد راحـقده لقـد فـمن بع
  "لجنة الفردوس عيسى قد صعد

  

  ر البهاليل العمدـمن أثكل الغ 
  أودى الردى بليثها وشملـها

  حـيا أال"ت في تاريخه ـقد قل
  

 :)٢(قال الشيخ محمد السماوي في ارجوزته صدى الفؤاد، بعد ذكر جده المحسن

  
  

                                                        
: شـعراء كـاظميون  ،  ٨/٣٨٢: األعيـان ،  ١٢-٩/١١: أدب الطف :  من مصادر ترجمته   )١(

  .٤/١٥٢٠:  نقباء البشر،٩٩-٢/٩٨: ، الطليعة١٢٠-٢/١٠٣
 .٦٤: صدى الفؤاد )٢(

  عيسى سليل جعفر بـن الحـسن      
  موكـب وناء في حمـل لـواء ال     

  " ملتجــى  الذ بأوفــى  "رخوا  وأ
 

  وكحفـيـده األديـب اللسـن  
  قد شع في العلم شعاع الكوكب
  ثـم التجـى لجـده فابتـهجا
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   اللنكراني بن الحسينالشيخ فاضل -١٠٧
    ه١٤٠٢ -١٣١٣

  

ن         الشيخ فاضل بن الحسين بن الحس
  .اللنكراني

        ولد ليلة الجمعة أول ربيـع األول سـنة         
التي تبعد عـن    )  كران هلول(، في قرية      ه١٣١٣

مدينة لنكران سبع فراسخ، وبها نشأ وفيها تعلـم         
وكان ألمه أثر ممتاز في نشأته الدينية،       . األوليات

   علىإذ كانت علوية زاهدة حافظة للقرآن الكريم،

  

  
   .عرفة والزهد والتقوىجانب من العلم والم

،  ه١٣٢٧حدود سنة ) عليه السالم(هاجر إلى مشهد اإلمام الرضا         
) شرح اللمعة(على الفاضل البسطامي، و) معالم األصول(و) المطول(فدرس 

،  ه١٣٣٠ إلى طهران في سنة اجرثم ه. على نائب التولية) قوانين األصول(و
على الميرزا علي محمد ) رح التجريدش(و) األسفار(و) شرح المنظومة(فدرس 
          . ني، والميرزا حسن الكرمانشاهياالصفها

، توجه إلى العراق، واستقر في النجف األشرف،  ه١٣٣٨        وفي سنة 
 وأدرك بها أبحاث شيخ الشريعة االصفهاني الفقهية واالصولية سنة واحدة، وبعد

الميرزا محمد حسين النائيني، صوال على أ، تتلمذ فقها و ه١٣٣٩ه سنة وفات
 الحسن االصفهاني، والشيخ مهدي المازندراني، وحضر البحث يوالسيد أب

  وأصوالًالخارج في األصول على الشيخ ضياء الدين العراقي، كما حضر فقهاً
  .وفلسفة على الشيخ إسماعيل المحالتي

أبي تراب وله إجازة بالرواية عن شيخ الشريعة االصفهاني، والسيد         
  .الخوانساري
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، بـأمر مـن الـسيد أبـي الحـسن             ه١٣٦٣        هاجر إلى الكاظمية سنة     
 بإمامة الجماعة والتـدريس والـشؤون الدينيـة         فاستقر بها مشتغالً  . االصفهاني
، إلى أن   )١(مغرباً وعشاء ) حسينية مومن علي  ( للجماعة في    وكان إماماً . األخرى

  .غادر الحياة الفانية
 من مشاهير مدرسي الكاظمية، وتخرج عليه أكثر -رحمه اهللا –كان         

كنت أحضر درسه في كتاب : "قائالً )٢(حدثني السيد طالب الحيدري. الطلبة فيها
الشرائع للمحقق الحلي، الذي كان يعقد في الساعة السابعة صباحاً في مدرسة 

يخ عبد الخالصي، وكان يحضر الدرس كذلك السيد إسماعيل الصدر، والش
  ". الحسين بن الشيخ مهدي الخالصي، واألستاذ أحمد أمين الكاظمي، وغيرهم

السيد  الخراساني، والسيد مهدي الصدر، وإبراهيمالسيد : ومن تالمذته أيضاً
والشيخ نور الدين والسيد علي الواعظ الموسوي، الغريفي، عالء الدين 

كان حسن : "اظمية، قالالواعظي، والسيد أحمد الحسيني أيام إقامته في الك
 للطالب في  واسعاً، فيه مرونة وأريحية وتواضع، يعطي مجاالً جداًاألخالق

. المباحث العلمية كي يتمرس على البحث والتحقيق والتعمق في المسائل العلمية
 إلى مقبرة فرهاد ميرزا في الصحن الكاظمي الشريف  ومساءيأتي صباحاً

تالمذته ما يحتاجون إليه حسب ما يختارونه للتدريس، فيلقي على كل فئة من 
  ".من الكتاب والموضوع

الشيخ عباس  يروي عنه كذلكويروي عنه إجازة بعض طلبته، و        
  .الشامي

                                                        
 وكـان   ،قرب باب القبلة  ) المعروف بالقداسة (الحاج بيمان علي     وهي الحسينية التي بناها    )١(

  .الظهرينالسيد هادي التبريزي يصلي فيها 
، الموافـق   ه١٤٢٩ ربيـع األول سـنة   ١٣ بالكاظمية مساء يوم الجمعة       العامرة في داره  )٢(

  .م٢١/٣/٢٠٠٨
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        ترك عدة مؤلفات منها؛ رسالة في أصول الدين، وتقريرات أبحاث 
 هاني، وحاشية شرح منظومةفالميرزا النائيني، وتقريرات أبحاث األص

  .السبزواري، وحاشية شرح التجريد، ومجموعة رسائل، وغيرها
سنة ظهر يوم الثالثاء أول شهر محرم الحرام         توفي في الكاظمية 

،  ودفن في الحجرة التي كان يدرس فيها، الواقعة يمين الداخل إلى  ه١٤٠٢
، حجرة )١(رزايالصحن الكاظمي الشريف من باب المراد، أي مقبرة فرهاد م

  .، وفق الترقيم الجديد٦٠رقم 
          

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
، النفحات  ٣/١١٣١: ، معجم رجال الفكر   ٢٦٧-٢٦٦: تراجم الرجال :  من مصادر ترجمته   )١(

 .٢٦٩-٢٦٧: القدسية
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  الشيخ فاضل بن الشيخ علي الكليدار-١٠٨
   ه١٤٣٠ -١٣٤٤

        الشيخ فاضل بن الشيخ علي بن 
الشيخ عبد الحميد بن الشيخ طالب بن الشيخ 

  . عبد الرزاق الكليدار، الشيبي
         ولد في محلة االنباريين بالكاظمية

، ودرس في المدارس الحديثة  ه١٣٤٤سنة 
،  ه١٣٧٠وفي سنة . فاجتاز بعض مراحلها

     أصبح نائباً عن أبيه في السدانة، ثم أصبح

  

  
 ٧سادناً للمشهد الكاظمي بعد وفاة والده، وصدر المرسوم الجمهوري بذلك في 

  .م١٩٦٤تموز سنة 
اً عاماً ينعقد يومياً         ورث عن آبائه شرف سدانة العتبة، وكان له مجلس

، وهي الثانية يسار الداخل إلى الصحن )غرفة الكليدار(في الصحن الشريف 
ومن حضار . يلتقي فيه العلماء ورجال الدين واألدباء. الكاظمي من باب القبلة

  . هذا المجلس الدكتور حسين علي محفوظ، والدكتور علي الوردي
 الكثير من الملوك والرؤساء، -بلها وق-والتقى خالل فترة  سدانته         

والقادة واألمراء، والساسة والوزراء، واألعالم والفضالء، الذين تشرفوا بزيارة 
  .اإلمامين الكاظمين، من العراقيين وغيرهم

        جرت في عهد سدانته مجموعة من األعمال العمرانية في المشهد 
  :الكاظمي، ومنها

 سم، ٣٤٠، ويبلغ طوله )الذهبي(م نصب الباب الشرقي لروضة الكاظ -١
  . ه١٣٨٤وتاريخ صنعه سنة .  سم٢٠٠وعرضه 
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وقد .  سم فوق شبابيك الضريح، متصلة بها٢٤وضع كتيبة قرآنية بعرض  -٢
صنعت قاعدتها من الميناء، وكتبت عليها بالذهب سورتا الدهر والفجر، 

  . ه١٣٨٥وكان ذلك سنة 

قية والرواق الشرقي، ويبلغ نصب الباب الذهبي األوسط بين الطارمة الشر -٣
 . ه١٣٨٧وتاريخ صنعه سنة .  سم٢٨٠ سم، وعرضه ٣٧٠طوله 

 ، ه١٣٧٠ سنة كاظم آل نوح مؤرخاً عام قران الشيخ المترجم        قال الشيخ 
  :)١(ومهنئاً أباه الشيخ علي بعرسه

  الموسوم فـي غـرر الفـضائل      
ــل  ــصيد األماث ــد وال   والمج
  بـــذّ األواخـــر واألوائـــل

ــ ــة خيـ ــلعقيلـ   ر العقائـ
ــل"أرخ  ــران فاض ــس بق   "وِم

  

ــك   ــرس ابن ــي ع ــت ف   هني
  بزفافـــه طـــرب العـــال
ــه  ــيمن ِقرانـ ــاً بـ   فرحـ
  ولـــتهن فرقـــد أنجبتـــه
ــه  ــي بعرسـ ــأ علـ   فاهنـ

  

 إلى أن يكون حلس منزله،         الزمه المرض في سنواته األخيرة، فاضطره
ذي الحجة حتى وافته المنية بالكاظمية يوم األربعاء الثامن والعشرين من شهر 

م، وشيع صباح اليوم التالي، ١٦/١٢/٢٠٠٩، الموافق  ه١٤٣٠الحرام سنة 
ودفن في حجرتهم، وهي الثانية يسار الداخل إلى الصحن الكاظمي من باب 

 . )٢(القبلة

   
  
  
  
  

                                                        
 . ديوان الشيخ كاظم آل نوح المخطوط)١(

كـراس عـن    (، الشيخ فاضل الكليدار     ٢٥١: تاريخ المشهد الكاظمي  : من مصادر ترجمته   )٢(
  ).حياته بمناسبة أربعينيته
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  يقاجارالفرهاد ميرزا الحاج  -١٠٩
   ه١٣٠٥ -١٢٣٣

بن ا  نائب السلطنة،بن عباس ميرزاا ،فرهاد ميرزا معتمد الدولة        الحاج 
  .يقاجارالفتح علي شاه السلطان 

نشأ على أبيه، فعين له و، )١( ه١٢٣٣ولى سنة         ولد في شهر جمادى األ
  .المدرسين والمربين، وحاز على شهرة في حياته بالعلم واألدب

ر في عدة  ماه، مؤرخ متتبع،فاضل عالم أديب: "        قال السيد في التكملة
جام ( حتى انه ترجم ،خص الجغرافيا واللغة االنكليزية العصرية وباألمن الفنون

 لم ير في ، طاهر الذيل عفيفاًكان رجالً" : ثم قال".منها إلى الفارسية) جم
 ، وحسن عقيدة وتشرع، مع فضل وجاللة وحشمة،القاجارية أعف وأنجب منه

   ".ونوادروتعظيم ألهل الدين وتعصب في التشيع قوي، وله في ذلك حكايات 
كان فاضالً كامالً أديباً مؤرخاً، : "        وقال الشيخ اغا بزرك في نقباء البشر

جامعاً للفنون العصرية، ماهراً في التاريخ والجغرافية، عارفاً باللغة االنكليزية 
  ".اً في هذه الفنون كلهاوالعلوم الرياضية، مؤلف

وكانت له مكتبة فيها نسخ : "ا فيهجاء        له ترجمة حسنة في مرآة الشرق، 
كثيرة من المخطوط والمطبوع، في فنون شتى من الكتب الشرقية والغربية، 

شاهدت له وصية بكتاب عند ابنه عبد العلي . والنسخ النفيسة واألسفار والزبر
ميرزا، معتمد الدولة الثاني، يوصيه فيه ويؤكد عليه أن ال يترك زيارة العلماء، 

والحضور في محافلهم، واالستنارة من فيوضاتهم واشراقاتهم واالجتماع معهم، 
، معلالً بأن مجالسهم ومجالستهم نور ورحمة وبركة وعرفان ...زماناً معتدة
  ".وبر وخير

                                                        
  . ر االعرجي النسابة في كتابه عبر أهل السلوككما نص السيد جعف )١(
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من أفاضل علماء زمانه، بل : " في أحسن الوديعة بأنه        ووصفه السيد
  ".وكثرة اطالعه شريفة تدل على سعة باعه، ألف كتباً. أعجوبة دهره وأوانه

 وكتاب قمقام زخار في ، ونصاب انكليزي،لي هداية السب: منهالف كتباً        أ
والزنبيل، وهو نظير  ،بالفارسية) ليه السالمع( أبي عبد اهللا الحسين ماماإلحوال أ

 وله .الكشكول والجام جم، وكنز الحساب في شرح خالصة الحساب، وغيرها
ان، سردها ه قطعة في وصف دار السلطنة طهرنظم بالفارسية والعربية، ومن

  :لتفكهاً ومنادمة حيث قا
       دار ألهل التقـى سـجن ونيـران  
  صارت مقراً لسلطان الزمان دائماً    
  رجالهم شبهوا النـسوان سـيرتهم     
  نساؤهم هتكت ستر العفـاف وقـد      
  وما اكتفـين ألزواج عقـدن لهـم       
  أهل المدارس فيهـا كلهـم عـدلوا    
  صنف محصلهم تحـصيل فلـسفة     

 

 وجنــة لــسواهم وهــي طهــران  
        لواله ما حلّت بها إنـس وال جـان  
ــسوان ــسخوا فالكــل ن ــأنهم م   ك
    ضاقت لكثرتها األسواق والخـوان  
         كأنه مـا نهـى عـن ذاك قـرآن  
       عن السداد هم فـي ذاك صـنفان  
      صنفٌ ألخذ لغات الكفر عطـشان  

 

 سنة كان نائب اإليالة بشيراز من قبل أخيه السلطان محمد شاه في        
 ناصر الدين شاه نيابة الملك، ، فوض إليه ابن أخيه ه١٢٨٩ وفي سنة . ه١٢٥٦

، ولي حكومة  ه١٢٩٤وفي سنة . ما صمم على التجوال خارج إيرانحين
  .كردستان االيرانية، وبمباشرته بنيت قلعة مريوان المعروفة

تعمير الصحن الكاظمي تطوعه ل في اإلسالم، ه وآثارهمن مآثر       و 
نفاق على هذا المشروع الضخم الكبير، ووكّل إثنين من تجار واإلالشريف، 

الكاظمية األخيار هما؛ الحاج عبد الهادي والحاج مهدي االستراباديان للقيام بهذه 
  :واشتمل التعمير على ما يأتي. المهمة، وأذن لهما في التصرف المطلق

 .بناء سراديب في ساحة الصحن لدفن الموتى .١
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 .األربعة الكبرى من حد وقوف المؤذن إلى قمتهانائر تذهيب الم .٢

حجر تشييد سور للصحن يتكون من طابقين يشتمل األرضي على  .٣
 .يواناتوا

   .تأسيس قاعدتين ضخمتين فوق البابين الرئيسين لنصب ساعتين عليهما .٤
، وتم بجميع ما فيه      ه١٢٩٦ ذي القعدة    ١٧وقد بدأ العمل في عمارة الصحن يوم        

، ويقال بأن مجموع نفقات هذه العمـارة بلـغ            ه١٣٠١ سنة    األول  ربيع ١٧في  
  . مائتي ألف ليرة عثمانية

قيمت االحتفاالت بهذه المناسبة لمدة ثالثة أيـام، وتبـارى الـشعراء            أ        و
السيد حيدر  : وكان منهم . بالمشاركة في هذه المناسبة الغراء بقصائدهم وروائعهم      

 عبـد الغفـار البلـدي        مهدي والشيخ جابر بن  الحلي، والشيخ جعفر الشروقي،     
  :الكاظمي، والشيخ جابر الكاظمي، ومن قصيدته هذه األبيات ومطلعها

  أي سور علـى الـسماوات دارا      
   فيها قصورا   "فرهاد"ـ  شاد هذا ال  

   قـد غـدا الـرو      ولديها مهندساً 
  ان هذا العقـل المـصور فيمـا       

  

  ولكف الخـضيب عـاد سـوارا       
  راعدن عنها قصور ذاك قـصا     

  ح وميكــال قــد غــدا معمــارا
  جاء فيه الروح المجـرد حـارا      

 

  :ومنهم الشيخ سلمان آل نوح، قال من قصيدة بهذه االمناسبة

   عمـرت بيوتـاً    إذ "فرهاد"دمت  
   فيـك مـديحا    أقول أنما عسى   

  ليت شعري من ذا يدانيك فخـرا      
   صنيع ملـوك الـد     أنسىبصنيع  

  قيصر لـو رآه عـاد قـصيراً       
ــة  ــصر اهللا دول ــتن ــا فيأن   ه

  أضـحى هي واهللا دولة الحـق      

ــالِّم  ــة الع ــوع حكم   هــي ينب
   عن مدحنا لعمـرك سـامِ      أنت
  األنـامِ  عقـل كـل      أبهرت أنت

  األهـرامِ هر طـراً وصـنعة      
  باعه عـن ِبنَـاه مـع بهـرامِ        
  كعمــود يقــوم وســط الخيــاِم

   عن حماها يحامي   "ناصر الدين "
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ــاه ــوك اجتب ــك المل ــك مال   مل
  

  اإلســالِموبــه صــان بيــضة 
 

هم الشيخ صادق األعسم النجفي، والبيت األخير يخاطب به اإلمامين ومن
  ):ليهما السالمع(

   يفي يوم حشره  " فرهاد"خذا بيد  
 

  " خـذا "فقد تم عن سر بتاريخـه        
 

 سـنة  ونقلت جنازتـه إلـى الكاظميـة    ،  ه١٣٠٥سنة  في طهران            توفي
 من نهـار،     بعضاً وكان قد أوصى أن تطرح جنازته على جسر بغداد         .  ه١٣٠٦

مقابر قريش، مواساة لإلمام موسى بن جعفـر      إلى  ثم يحملها أربعة من الحمالين      
، ولكن الفقيه الشيخ محمد حسن آل ياسين لم يـأذن بتنفيـذ هـذه               )ليه السالم ع(

الوصية لما تستلزمه من إثارة الحزازات يين طوائف المسلمين، وأمر بأن يزار            
، ثم يحمل منها إلى الكاظمية، فال تمر جنازتـه        بنعشه مشهد العسكريين بسامراء   
 يمـين الـداخل إلـى    حجرة الواقعةودفن في ال. ببغداد، وال يبقى مورد لوصيته   

  . لنفسهاباب المراد، وكان قد أعدهمن  شريفالصحن ال
  :منها)١(وللشيخ جابر الكاظمي قصيدة في رثائه

  شـاقت جنـان   " فرهاد"لتالقي  
  عاد منها إليـه أوفـى نـصيب        

  ن قصور قد فر نحو قـصور      ع
  لم يمت ثابـت العالئـق منـه       

  

  وله قد زهـت بهـا أوطـان         
  حيث تنمى للغـارس البـستان     
  قــد بناهــا لمجــده الــرحمن
  وإلى الدين عاش منه امتنـان     

 

  :وأرخ عام وفاته الشيخ كاظم آل نوح بأبيات، والبيت األخير هو
  إلى الخلـد فـي دار النعـيم مقـره         

 

ـ   أ"فقلت بتاريخ       ")٢(د قـضى  فرهاد ق
 

                                                        
  .٢٣٧-٢٣٦ يراجع ديوانه ص)١(
تاريخ المشهد ، ٨/٣٩٧: األعيان، ٢٤٥- ٢/٢٤٤: أحسن الوديعة: من مصادر ترجمته )٢(

: ، نقباء البشر١٠٢٩- ٢/١٠٢٥: ، مرآة الشرق٤/٢١٦: التكملة، ١١٩-١١٧: الكاظمي
٣٢-٥/٣١. 
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   الزنجاني بن علي أصغرالشيخ قربان علي -١١٠
   ه١٣٢٨ -١٢٢٩

  . الزنجاني بن علي أصغرمولى قربان عليالالشيخ         
اته العلمية ، وقرأ مقدم ه١٢٢٩ حدود سنة يةيرانزنجان اإل  بلدة        ولد في

هاجر إلى العراق في أواسط القرن الثالث عشر ولما اشتد عوده  هناك،
الهجري، وأقام في النجف األشرف، وحضر على أعالمها في ذلك العصر 

، وكانت عمدة تلمذته على الشيخ )صاحب الجواهر(كالشيخ محمد حسن النجفي 
  وصار مرجعاً، مجتهداً فقيهاًورجع إلى بالده عالماً. مرتضى االنصاري

  . مرشداًلألحكام في زنجان ونواحيها، مبلغاً
        أقبلت عليه عامة الناس لصالبة إيمانه، وكثرة خوفه من اهللا تعالى، 

 وفراش ،ومن زهده انه لم يملك سوى حصير. وحنوه على الفقراء والضعفاء
ق، ودار سكناه خربة، كان قد باعها خمس مرات وأعطى ثمنها ِلرث خَ
تاجين، وكان المشتري لها من أهل الثروة واإليمان والنبل، فعندما يشاهد للمح

والمعروف من سيرته في  .صنع الشيخ المترجم له بثمن داره، يرجعها إليه
الحقوق الشرعية التي يتوالها، انه يبقيها عند أربابها، ويحول المستحق عليها، 

  .وال يقبضها بيده
  زاهداً عابداً فقيهاً فاضالًكان عالماً: " التكملة قال السيد حسن الصدر في       
 إليه في األحكام الشرعية،  في بالد خمسة وما واالها، مرجوعاً مطاعاًرئيساً
طمئنة وقد كانت القلوب م.  في الفقه واالصول، ال يتقدم عليه هناك أحدمدرساً

في إلى علم وعمل وزهد وورع وخشونة . ثنانإبه حتى ال يكاد يختلف فيه 
  . "الدين

كان فقيهاً أصولياً، : "        وله في مرآة الشرق ترجمة مفصلة، جاء فيها
وكان مرجع الفتوى والتقليد في زنجان، . محدثاً متتبعاً، محيطاً باألخبار واآلثار
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. ت والحدود فيهاويتصدى للقضاء، وفصل الخصومات، بل إجراء التعزيرا
  ". مطاعطة، وحكم نافذ، وأمروكانت له يد باس

        كان من العلماء الذين أوذوا في اهللا تعالى، وشردوا عن أوطانهم في 
بسبب الحكم ،  ه١٣٢٨ إلى سنة  ه١٣٢٤الحوادث التي وقعت من سنة 
ويروى ان قائد قوات منطقة زنجان قبض . الدستوري المعروف بالمشروطة

،  يأكل، وأوثقه كتافاً، واعتقله في داره، ثم قدم له طعام الغداء فلمعليه صباحاً
ثم نفي إلى العراق .  أشهراً سياسياًوسفّره إلى طهران، وبقي فيها معتقالً

وأقام في . ، وفي خانقين فكّوا وثاقه، وكان عمره يقارب المائة سنةمخفوراً
عمره ، وكان  حتى وفد على ربه، يعاني العلل واألمراضمدينة الكاظمية أشهراً
  .قد شارف على المئة

ربيع شهر في اليوم الثامن والعشرين من  في الكاظمية )١(فيوت        
لحضرة الكاظمية الشرقي لرواق آخر الدفن في و ، ه١٣٢٨األول سنة 

  . )٢()من جهة الشمال (المطهرة
  
  
  

  
  
  
  
  

                                                        
وقد رحنا مع الوالد الماجد عنده،   : ثم قال . انه توفي مسموماً  ؛  )٢/٩٠( وفي أحسن الوديعة     )١(

 .فرأيته أورع علماء عصره
،  معـارف    ٩٢٢-٢/٩١٩: ، مرآة الـشرق   ٢٥٣-٤/٢٥٢: التكملة:  من مصادر ترجمته   )٢(

 .٥/٥٣: ، نقباء البشر١٦٠-٢/١٥٩: الرجال
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 خطيببن الشيخ سلمان آل نوح الالشيخ كاظم  -١١١
   ه١٣٧٩ -١٣٠٢

الشيخ كاظم بن الشيخ سلمان بن داود               
.                    بن سلمان بن نوح الكعبي الكاظمي

، وامه    ه١٣٠٢         ولد في الكاظمية سنة     
. بنت العالمة السيد علـي عطيفـة الحـسني        

وتوفي أبوه الخطيـب الـشيخ سـلمان سـنة          
  .، فنشأ يتيما ه١٣٠٨ 

   ى القراءة والكتابة في مقتبل عمره        تلق

  

  
          .عند الكتاتيب، وكان يقفو اثر أبيه في المجالس الحسينية

وعلى الشيخ محمد رضا    ،   على السيد محمد العاملي    درس علوم العربية          
م الكالم عند الـشيخ مهـدي       لع، و السيد أحمد الكيشوان  الفقه على   آل أسد اهللا، و   

  .ج في الشعر على الشيخ عبد الحسين آل أسد اهللا، وتخرالمراياتي
، )وقد ترجم إلى الفارسـية     (كتاب محمد والقرآن  :         من مؤلفاته المطبوعة  

     ديـوان  و، )ع( الشمس لعلي بن أبي طالب    وطرق حديث األئمة من قريش، ورد
الـديوان  ووقد قرظه خمسة عشر علماً من أعالم عصره،         شعره بثالثة أجزاء،    

كتاب الحسم لفـصل ابـن حـزم،        : ومما لم يطبع  . ، وغيرها )ع ( البيت في أهل 
 وقد بلغ شعره أكثر من      .ملحقات الديوان الشعري، وغيرها   والمدنية واإلسالم،   و

وكان له ولع بالتاريخ الشعري، فقد أرخ       . عشرين ألف بيت، في أغراض مختلفة     
ـ        . أكثر من ألف حادثة    ه المطبـوع   وبلغ عدد األعالم المـذكورين فـي ديواني

  .والمخطوط أكثر من ثمانمائة علم
 وستين سنة، فقد ارتقى المنبر وعمره عـشر                 خدم المنبر الحسيني سبعاً   

 ، وصـوتهم الجهـوري  ،خطباء الذين اشتهروا بفصاحة لسانهمالمن  وهو   .سنين
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وثقافتهم الدينية والتاريخية، ومن الذين يتعرضون في خطبهم إلى ما يجري على            
  .ألحداث اليومية من مواضيع اجتماعية وسياسية ووطنيةمسرح ا
 أحـد األدوار    ،كانت دعوات الشيخ كاظم آل نوح إلى الوحدة واالتحـاد                 

المهمة في حياته، فباإلضافة إلى كونه خطيب يعتلـي المنبـر فـي المناسـبات       
  : ومنها، كانت له أدوار كثيرة في الحياة العامة فقدالمعروفة،

، مبعوثاً عنه إلى    د الشيخ مهدي الخالصي إلى كربالء      رسالة المجاه  انه حمل  - 
زعيم ثورة العشرين الشيخ محمد تقي الـشيرازي، وذلـك فـي صـيف سـنة           

  .م١٩١٩
كان خطيب مجلس الملك فيصل األول في الصحن الكـاظمي، فـي شـهر              -

وأثناء المجلس حثّ الناس على طلب العلـم        . م١٩٢١/  ه١٣٤٠ محرم سنة   
جمعت التبرعات لتأسيس مدرسة أهلية فـي الكاظميـة، وهـي           والتبرع، ف 

 ).مدرسة المفيد(

في حسينية الشيخ   (م، حضر مجلسه    ١٩٣١/  ه١٣٥٠في شهر رمضان سنة      -
 المترجم له   ة المصرية برئاسة أحمد أمين، فاغتنم     وفد الجامع ) بشار بالكرخ 

يد  قـال الـس  .الفرصة للرد على مفتريات أحمد أمين في كتابه فجر اإلسالم        
ومن العجيـب ان االسـتاذ أحمـد أمـين زار     ): "١/٥٨(األمين في أعيانه   

، في زهاء ثالثـين رجـالً مـن    )فجر اإلسالم(العراق، بعد ما انتشر كتابه      
المصريين، وحضر في بغداد مجلس وعظ الشيخ كاظم الخطيب، فتعـرض           

 ".لكالم أحمد أمين في كتابه المذكور، وفنّده بأقوى حجة، وأوضح برهان

 في الصحن الكاظمي الشريف حول محو       ١٦/٧/١٩٣٢لقى محاضرة يوم    أ -
األمية، حثّ فيها الشباب على التعلم، والدخول إلى المدارس، ودعا النـاس            

 .إلى طلب العلم، واالرتشاف من مناهله

 .م١٩٤١كان رئيس الدعاية لجمعية حماية األطفال في الكاظمية سنة  -
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، م١٩٤٧سـنة   خيـري اإلسـالمي  كان أحد المؤسسين لجمعية الصندوق ال   -
 .وكانت برئاسة السيد هبة الدين الشهرستاني

انتقد تصديق رئيس وزراء العراق نوري الـسعيد، التفاقيـات الـنفط مـع       -
قـل قـد صـدق      (الشركات األجنبية، وقال في جملة التـاريخ الـشعري          

 ).الخسرانا

 ، لحـضور  ١٩٥٧كان ضمن الوفد العراقي المـسافر إلـى الباكـستان سـنة             
 ).ع(االحتفاالت بمناسبة مرور أربعة عشر قرناً على ميالد أمير المؤمنين 

 للتقريب بـين    الدعوات الكثيرة المتكررة التي تجلت في خطبه وكتاباته وشعره،        
 فـي   اً واضـح   ذلك نجدو .المسلمين، وضرورة وحدتهم واتحادهم وعدم التفرقة     

  . حينما كتبوا عنه وغيرهم،انطباعات معاصريه

 ): ٤-٣:طرق حديث األئمـة االثنـا عـشر       (  ومما كتبه في مقدمة كتابه            
ي هلمقـا مامة يدور في ا  هو ان النقاش في اإل     ،يؤسف كل مسلم  والذي يؤسفني و  "

 على انهم ال علم     ، بين العوام من الطرفين    ،ماكن وفي كثير من األ    وفي المجالس 
 مـن مـرة قـدمت     وكم.ون وال يكتبون  أيقر ي ال أميين   بل وهم من األ    ،عندهم

 على اي شئ يتنازعون ولـم       ، بان يتركوا الجدل والنزاع    ،نصايحي على المنبر  
ـ ه وال تنـازعوا فت  واهللا قد انزل في كتاب     ،يكن لهم خبرة ومعلومات كافية      .شلواف

 وصـيامنا   ، وقرآننا واحد  ، ونبينا واحد  ، وربنا واحد  ،اننا كلنا نصلى لقبلة واحدة    
فما هذا النزاع والسباب والـشتم بـين طوائـف           ، وزكاتنا واحدة  ،وحجنا واحد 

تفرقوا وال تتنـازعوا فـان      ت وال   ،قول كونوا كالبنيان المرصوص   أ و .؟المسلمين
 ،ة الكبرى من يستعمل كلمه فرق تسد      مالطا ولكن   ،النزاع يوهن جانب المسلمين   

خ  واأل ،ب وبنيـه   وبين األ  ،فانه بمختلف الحيل والدس يفرق بين طائفة واخرى       
  "فال يعز علينا وطننا ؟أ ؟نفسناأفال نرحم أ ؟فال ننتبهأ .خيهأو

  :ومن شعره في هذا المجال، يخاطب الشعب العراقي        
  د إن أردت وصوال   ـل الرش ـسب   لكسول وا ـد الق ـد ووح ـفتعاض
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ـ  دفهوحد الرأي عين ال       األسـ
ــر  ــز وفخ ــتقالل ع ــال اس   لتن
  كن قوياً فكـل شـعب ضـعيف       

 

  نـصوال مى وسدد وشك فيه ال     ـ
  الء والـتبجيـالــال العــلتن

 الـى الهـوان والتنكيـراح يلقـ

        ورد ذكره في المئات من الكتب والصحف والمجالت والوثائق وغيرها،          
  :ومما قيل فيه). االنترنيت(وفي العشرات من مواقع الشبكة العنكبوتية 

خ الخطبـاء،   عميد المنبر الحسيني، وخطيب الطائفة، وملك المتكلمـين، وشـي         
وخطيب العراق األول، وسيد الخطباء، وخطيب العلمـاء وعالمـة الخطبـاء،            
وأستاذ الخطباء، وقدوة الذاكرين وخيرة الـواعظين، ومـن أسـاطين المنبـر             

 وقد شكلت شخصيته رقماً متميزاً في مؤسـسة         .الحسيني وأساتذة الفن الخطابي   
  .المنبر الحسيني

عـالم عـصره، مـن مراجـع وعلمـاء                  كانت له صالت واسعة مع أ     
السيد أبو الحسن االصـفهاني، والـشيخ       : وشخصيات، ومراسالت معهم، ومنهم   

محمد حسين آل كاشف الغطاء، والميرزا محمد حسين النائيني، والسيد محـسن            
األمين العاملي، والشيخ عبد الحسين األميني، والسيد عبد الحسين شرف الـدين،   

  .أعالمهافضالً عن علماء الكاظمية و
        ذكر الشيخ علي الكوراني في مقدمته لكتاب الحق المبين فـي معرفـة             

سـألت  : "، وهو تقريرات الشيخ الوحيد الخراسـاني      )ليه السالم ع(المعصومين  
قدس سره، عن الشخصيات التي أثّرت في تكـوين         ] محمد باقر [أستاذنا الصدر   

رحمـه  ( كاظم آل نـوح      فتحدث عن إعجابه بالخطيب   . وعيه في نشأته وشبابه   
، وان مجالسه في صحن الحرم الكاظمي قد أثّرت في نشأته المبكرة كثيـراً،     )اهللا

  ".ذنه إلى اآلنأوان صداها ما يزال يرن في 
  ):عجل اهللا فرجه(مستنهضاً اإلمام الحجة  هومن شعر        

     هذا العصِر حتى متى الصبر أصاحب          بهـا الـدهر أال انهض بأجناٍد يغص  
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  فهال أرى جيشَ الهدى فيـك محـدقاً       
ــابن العــسكري شــكايةًأمــو   الي ي

  أراك هجوعـاً عــن عـداك واننــي  
ــربال  ــوم ك ــوا ي ــا أت ــساهم لم   أتن

 

      النـصر ـهعلى صهواِت الخيِل يقدم  
       أبثكها قد ضاق عن حمِلهـا الـصدر  
        لما نابكم من فعلهـم أدمعـي حمـر  
       ها الكفـرلحرِب بني المختـار قائـد  

  
  

، ومؤرخـاً عـام وفاتـه       ه الـدكتور محمـد حـسين      قال راثياً ولـد           و
 :والذي توفي فجأة بعيد تخرجه من الكلية الطبية العراقية، )م١٩٣٧/ ه١٣٥٦(

  الدكتور إذ منه قد انقطـع األمـلْ       
  من قبلِه خلقٌ بها كـم قـد نـزلْ         

  يت عمري لم يطُـلْ    بك الحقٌ يا ل   
  بيبـي ال تـسلْ    أبداً فعنـي يـا ح     

  فوق رأسي قد أطـل    وسحاب همي   
  واليوم بعدك ساعدي أضحى أشـلْ     
  خاب الرجا مني إذ انقطـع األمـلْ       
                  لمحمد الدكتور قد طـرق األجـل      

  نمشي وراء النعِش نعِش محمـدٍ       
ــرةٍ  ــالً لحفي ــيعوه راح ــد ش   ق
ــأنني ــي ف ــا بن ــاً ي ــم مطمئن   ن
  نغَّصتَ عيشي في حياٍة لم تطـقْ      
  وتركتني أرعى الكواكب سـاهراً    

ـساعدي    يكنتَ وساعدي وم مناي  
  ورجاي كنت لدى المشيب ومنيتي    
  ناعيك قـال بـصيحة أرخ صـهٍ       

 

مـن مـشاهير    : "له ترجمة جيدة في معجم الخطباء، وممـا ورد فيهـا                  
 الخطباء الذين تحدثت عن خطابته الركبان، واشتهر ذكره في البلدان، ووصـلت        

 الفصاحة والبيان، كأنما يخرج من      شهرته إلى القاصي والداِن، تتدفق على لسانه      
   ".فمه اللؤلؤ والمرجان، فبأي آالء ربكما تكذبان

، ودفـن     ه١٣٧٩توفي في الكاظمية في السابع من جمادى الثانية سـنة                   
 ،مقبرته في الحجرة األولى يسار الداخل إلى الصحن الكاظمي من باب صـافي          ب

   .)١(٢٨ ، رقمالواقعة في الزاوية الغربية الجنوبية

                                                        
  .وكاتب هذه السطور، سبط الشيخ المترجم )١(
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ه األربعينية، فـي قاعـة   ، ثم أقيم احتفال بمناسبة ذكرا        وأقيمت له الفواتح  
احتفلت الكاظمية بـذكراه  وقد  .    ه١٣٧٩ رجب   ٢٥، يوم األحد    الكاظميةالحرية ب 

 سـنة   ثانيـة  جمـادى ال   ٧ ، يوم اإلثنـين   السنوية األربعين، في حسينية المشاط    
 في حسينية آل     الميالدية ادسة واألربعين واحتفل بالذكرى الس  . م١٩٩٨/    ه١٤١٩

 في مدرسة وحسينية آل الـصدر        كبير  وأقيم احتفال  .م٩/١٢/٢٠٠٥ياسين يوم   
  .، بمناسبة ذكراه الخمسينية ه١٤٢٩ سنة ثانية جمادى ال٧ يوم األربعاء

 .)١(        ورثاه الكثير من العلماء والفضالء واألدباء والشعراء، سابقاً والحقاً
  :اته الشيخ علي البازي بقولهوأرخ وف

  

  
  انموذج من خط الشيخ كاظم آل نوح 

  
  

  
                                                        

، خطيـب   ١٠٨-١/١٠٦: ، حياتي، خطباء المنبـر    ١٠/ ٩: عياناأل:  من مصادر ترجمته   )١(
الـذكرى الـسنوية    الكاظمية في ذكراه السنوية االربعين، ديوان الشيخ كـاظم آل نـوح،             

، نقبـاء   ٢/١٨٨:موسوعة أعالم العـراق   ،  ٩٠-٦/٧٩: ، معجم الخطباء  الخمسون لرحيله 
  .٧١-٥/٧٠: البشر

ــاظم ــاثر ون ــب ن ــى خطي   عل
  "وفـراق الكـاظم   "مذ أرخـوه    

  

  ــى ــت أس ــسبط تجلبب ــابر ال   من
  كان ابن نـوح عالمـاً وواعظـاً       
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  القطيفي السيد ماجد بن السيد هاشم العوامي-١١٢
   ه١٣٦٧ -١٢٧٩

        السيد ماجد بن السيد هاشم بن السيد سعود بن السيد هاشم الموسوي 
  .العوامي، القطيفي

جده بعد وفاة والده سنة ، وقد كفله  ه١٢٧٩        ولد في القطيف سنة 
 ثم تولى تربيته أخوه األكبر السيد علي، الذي له اليد الطولى في ، ه١٢٩٦

 مع أخيه السيد  إمتهن التجارة في أول أمره.لة تحصيله العلميتهيئته لمواص
  . ، لغرض الدراسة ه١٣٠١سنة  النجف األشرف  إلىرحل، بعدها حسين

 المهاجرين إلى النجف بالده درس المقدمات عند عدد من أعالم        
عبد اهللا بن محمد علي بن سلمان القطيفي، والشيخ ، كالشيخ األشرف للتحصيل

الشيخ عبداهللا بن و ، والشيخ محمد بن عيثان األحسائي،لعزيز آل سيفعبد ا
دروس  حضر ،انتهى من هذه المرحلة بكل درجاتها اموبعد.  القطيفيمعتوق

،  الشريعةشيخبالشهير  والشيخ فتح اهللا ،كاظم اليزدي السيد علىج ربحث الخا
  . أبي تراب الخوانساريوالسيد

 ، ثم آب إلى العراق،هذا الشوط المبارك قطع ثم رجع إلى وطنه القطيف، بعد 
، هطنو عاد بعدها إلى ،العراق  ثالثة إلىغادرهثم كر عائداً إلى القطيف، ثم 

ومكارم األخالق، مزوداً  وهو على درجة عالية من العلم والفضل والمعرفة
  ، ه١٣٢٨سنة أساتذته المذكورين، وكان ذلك   منشهاداتالب

السيد أحمد بن السيد :  منهمغير قليل من أهل الفضل تتلمذ عليه جمع        
  . الجشي القطيفيالشيخ علي بن حسنو القطيفي،علوي 

        وله مراسالت ومساجالت وردود ونقود في مسائل عرفانية وفقهية 
واصولية وأدبية، جرت بينه وبين الشيخ رضي بن الحاج إبراهيم المحروس 

  :ومن شعره قوله. الخطي
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   الباب غير مـذمم    أكثرت قرع 
  فأصبت لكن في الفؤاد مصابه    
  فإلى م أرجو ثم تخلفني الرجـا   

 

  ورميت عن قوس لنحوك أسهمي     
  يا ويحه سهماً به قلبـي رمـي       
  عكس القضية ما جرى بتـوهمي  

 

، من القطيف إلى  ه١٣٦٦ ذي القعدة سنة ١٢      رحل السيد المترجم يوم 
إلى العراق، وأقام في الكاظمية بعد الحجاز للحج، وتوجه فور انتهاء المناسك 

  .أن زار العتبات المقدسة في النجف وكربالء وسامراء
، على اثر  ه١٣٦٧السابع من ربيع الثاني سنة  األربعاء يوم في الكاظميةتوفي  

  ).عليهما السالم(عملية جراحية أجريت له، ودفن عند اإلمامين الكاظمين 
طيفي في كتابه االزهار األرجية في اآلثار         قال الشيخ فرج العمران الق

:  ه١٣٨٩الفرجية، في حديثه عن زيارته للكاظمية في شهر جمادى الثانية سنة 
قبر الشيخ المفيد واستاذه ابن قولويه، قبر : وفي هذه اآلونة زرنا القبور التالية"

  ". الشيخ نصير الدين الطوسي، قبر اإلمام السيد ماجد العوامي
السيد محمد حسن الشخص، والشاعر : ثاه كثير من الشعراء منهم        ور

الشيخ عبد المنعم الفرطوسي، والشاعر عبد الغني القطيفي، والشاعر خالد فرج، 
والميرزا حسين البريكي الخطيب، واألخوين السيدين أحمد و محمد ابني السيد 

  . رضا الموسوي الهندي النجفي، وآخرين
ذكرى (، إسمها  ه١٣٦٩في النجف األشرف سنة وقد طبعت رسالة مستقلة 

وتقع في قسمين أولهما في ترجمته .  صفحة، حجم الربع١١٩، في )السيد ماجد
وقد ذكرت في . بقلم محمد سعيد المسلم، وثانيهما مراثي الشعراء المعاصرين له

  ). ١٩١ص(، وفي معجم المطبوعات النجفية )١٠/٤١(الذريعة 
  :الحاج محمد الرمضان بقصيدة أولهاوممن رثاه المال علي بن 

  قضى علم األعالم والجوهر الفرد    
 

  وهادي الورى للحق والكوكب السعد      
 

  :وممن رثاه السيد محمد جواد بن السيد نعمة الصافي بقصيدة أولها
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  رمي الدين في صـميم جنانـه      
 

  حين أردى الردى وحيد زمانـه       
 

  :في أول قصيدتهومما قاله السيد أحمد بن السيد رضا الهندي 
  أتصيب علماً ثـم تطلـب مـاال       

 

  إني أخالـك قـد طلبـت محـاال         
 

  :والبيت األخير، وفيه يؤرخ عام الوفاة
  إن زان بعد الشمس مـن تاريخهـا       

  

  ) ١("نصب الندى تمثاال  ) ماجد(فلـ  " 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
، ٣٥٠-٢/٣٢٥: ، أنوار البدرين  ١٣٦ و   ١٣/٧٨: االزهار االرجية :  مصادر ترجمته  من )١(

  :، موقع واحة القطيف االلكتروني    ٩٦-٥/٩٥: ذكرى االمام السيد ماجد العوام، نقباء البشر      
www.qatifoasis.com. 

http://www.qatifoasis.com
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  السيد محسن بن السيد جواد الحيدري -١١٣
   ه١٣٣١ -٠٠٠٠

السيد ابراهيم بن الـسيد       السيد جواد بن السيد حيدر بن              السيد محسن بن  
  .بن علي بن سيف الدين الحسني، الكاظمي) الشهير بالعطار(محمد 

نشأ في مدينة الكاظمية المقدسة نـشأة       : "     قال السيد الحسيني في اإلمام الثائر     
، وتغمـره  دينية، وكان فاضالً زكياً، وورعاً تقياً، تجلله السكينة، ويعلوه الوقـار          

  . الهيبة
  .              درس على يديه الخطيب السيد عبد اللطيف الوردي علوم العربية

  . )١( ودفن في الرواق الكاظمي،ه١٣٣١    توفي في شهر شوال سنة     
، التاجر، وعضو مجلس أمانة العاصمة في       وهو والد السيد عبد الكريم الحيدري     

  .أواسط القرن الميالدي الماضي
  

 
   في شبابهالسيد عبد الكريم الحيدري

  
 

                                                        
  . ١١٥: االمام الثائر: من مصادر ترجمته )١(



٣٢٥ ....................................................ل الجزء األو/  كواكب مشهد الكاظمين 

  الكاظمين بن الشيخ محمد تقي آل ياسينحسم الشيخ -١١٤
  ه١٣٣٦ -١٣٠٦

  بن الشيخ باقر بن الشيخ محمد حسن        الشيخ محسن بن الشيخ محمد تقي
  .آل ياسين الكاظمي

  . ه١٣٠٦ولد سنة         
. تقنهان العلوم العربية فاشدا شيئاً م: "        قال الشيخ راضي آل ياسين

، دعاه إليها نكد عيشه أوالً، وحبه الشديد في نشر وتعاطى وظائف إدارية مرات
ورأيت له . وقد نشرت بعض الجرائد طرفاً من حسنات قلمه ومنثوره. المعارف

من المنظوم أبياتاً قليلة، وهو على قلة مزاولته للشعر فانه المحسن، متى شاء، 
  .وكيف شاء

  :مثاالً من أدبهوإليك 
  غــادة تخجــل بالحــسن الهــالال
  صادت االسـد بلحظيهـا اغتيـاال      
ــالال  ــا ج ــدر لمرآه ــجد الب   س
  صــاغه الــرحمن فــرداً فتعــالى
ــاال  ــي النب ــت الرم ــة علّم   مقل
ــاال  ــناء وجم ــدر س ــضح الب   يف
ــداال ــسمر اعت ــضح ال ــوام ف   "لق

 

ــاً ودالال    ــال تيه ــرزت تخت       ب
ــة   مــا رأت عينــي ســواها ظبي

  ة حــسناء قــدحيهــا مــن غــاد
  يــا لهــا هيكــل حــسن متــرف
ــي  ــف األرواح ف ــت تخط   وتجلّ
ــاطعاً   ــا س ــدي محي ــأبي أف   ب
ــي  ــم ال ينثن ــصن ل ــاً للغ   عجب

  

  :وقد نظم الشيخ مرتضى آل ياسين قصيدة طويلة في عرسه مطلعها
ــك  ــى أوج الفل ــدراً فرق ــل ب   أط
  ما هكذا شـرعة مـن فينـا ملـك         

  
  شفيت مـن قلبـي المعنـى علـك        

  سلطان حسن في المحبـين ملـك       
  يا مالكاً فينا على العرش اسـتوى      

  :وجاء في آخرها
  لقد خلعت الحب في عـرس بـه       
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  لحلـك جال محيـاه عـن الـدهر ا       
ــك  ــى فل ــاً إل ــا فلك ــسير فيه   ي
  كذاك من نهج المعـالي قـد سـلك        

 

  عرس فتى الفضل ومـن بنـوره      
   فتى سما األفالك فضالً وانبـرى     
  سموت مـذ نهـج العـال سـلكته        

 

  :)١(بيتاً، منها) ١٨( قصيدة بلغت - أيضاً– عرسه   وللشيخ كاظم آل نوح في

  
  

ليلة الثالثاء السابع عشر من         توفي شابا على رأس الثالثين من عمره، 
ودفن في الحجرة الثانية يمين الداخل إلى صحن  ، ه١٣٣٦شهر ربيع األول سنة 
  ). ، وفق الترقيم الجديد٦٥الحجرة رقم  ()٢(المراد من باب الرجاء

          
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .٢٢٩-١/٢٢٨:  ديوان الشيخ كاظم آل نوح)١(
  .ي آل ياسينأوراق الشيخ راض: من مصادر ترجمته )٢(

  والرشــد والــرأي الــسديد  
  م المحـــل كهـــف للوفـــود
  ـــداعي وملجــأ للطريــد  
  أخــو النــدى فــي يــوم جــود

  

ــدى   ــسن ذي الن ــاف مح   بزف
ــو  ــضال يـ ــد المفـ   الماجـ
ـ         غوث الـصريخ ومنجـد الـ
ــي  ــم التقـ ــالم العلـ   والعـ
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  الكاظميالصائغبن السيد هاشم  حسنم السيد -١١٥
   ه١٣٣٩ -١٢٥٥

  بن السيد جواد، الوردوبن السيد هاشم أب) الصائغ(السيد محسن         
  .الحسيني، الكاظمي

  .  ه١٢٥٥ ذي الحجة الحرام سنة ١٨ولد في الكاظمية ليلة         
كان السيد محسن عارفاً باألنساب، مطلعاً على التواريخ، حافظاً للحوادث، أديباً 

نه من مجالس روى األدب والشعر عن أبيه، وكانت داره ودكا. راوية ناقدا
 السيد محمد سعيد الحبوبي، :بغداد األدبية المشتهرة، وكان من حضارها

والشاعر عبد الباقي العمري، والسيد حيدر الحلي، والسيد جعفر الحلي، والشيخ 
ن باقر ورضا، والشيخ محمد السيد محمد الهندي، وولداه السيداجواد الشبيبي، و
  .السماوي، وغيرهم
المجموع الجامع، ومجموع المراثي، وشواهد ربيع :  منها        ترك آثاراً

  . األبرار، ومجموع منتخبات القصائد واألشعار والمنظومات، وغيرها كثير
        تعلم السيد محسن فن الصياغة من الحاج هاشم، جد األسرة الجواهرية 

أول ، بصياغة  ه١٣٢٢في الكاظمية، وأصبح استاذاً في هذا الفن، وقد بدأ سنة 
 جمادى الثانية سنة ١٧ضريح فضي على قبري الجوادين، ونصب الضريح في 

  . ه١٣٢٤
كان سيداً جليالً محترماً موقراً، : ")الحقيبة(        قال السيد علي الصدر في 

  ".فيه مزايا تندر من غيره في صلة األرحام، وقضاء حوائجهم، والتوجه لهم
كان سيداً جليالً، خيراً صالحاً : "رجمته        وقال الدكتور حسين محفوظ في ت

ديناً، من أحسن الناس خَلقاً وخُلقاً، وأكرمهم عشرة وصلة للرحم، كريم النفس 
وكان أحذق الناس بنقد . جم المعارف، كثير اآلداب، فصيحاً لسناً ظريفاً. أبياً

غلب عليه األدب، وكان فذاً في معرفة . الشعر، وأعرفهم بجيده من رديه



٣٢٨ ....................................................ل الجزء األو/  كواكب مشهد الكاظمين 

وكان له إطالع على الكتب، وهو أوحد في حسن . نساب والتاريخ واألخباراأل
  ".العبارة، وعذوبة اإليراد، وجودة النظر، مليح الخط، ذو فضل وافر

، ودفن في  ه١٣٣٩        توفي في الكاظمية في شهر ذي الحجة الحرام سنة 
  .)١(طارمة المراد، يمين الداخل اليها من جهتها الجنوبية

  :، قال)بل الصدى(فاته الدكتور حسين علي محفوظ في وأرخ و
ــاظم   ــل األع ــِة األفاض   رحلَ
  والكوكب الدري في أفـق األدب     

ــاء أرخ   ــان للعلي ــشغل"وك   "ي
 

  وكالجليل محـسن بـن هاشـم       
  الصائغ الفذ الحـسيني النـسب     
  قطّع قلب النـأي وهـو يرحـل       

  
  

ن الثاني عشر،  في أواخر القر        وكان جده السيد جواد قد ترك بغداد
 والد –ثم هاجر ابنه السيد هاشم . وسكن الغواضر ببلد، ولقّب فيها بالبغدادي

 فلقب فيها بالغاضري، ثم لقّب ، ه١٢١٥ إلى الكاظمية قبل سنة -المترجم له
، صنعة أهل زوجته األولى من بيت  الورد نسبة إلى تقطير ماء الوردبأبي
  ).  ٣/٦١٨(ام البررة وللسيد هاشم ترجمة في الكر. )٢(بليبل

السيد هاشم، والسيد حسين، والسيد :         خلّف السيد محسن خمسة أوالد هم
  .حسن، والسيد حيدر، والسيد عباس، وأمهم فاطمة الجشعمية

في ) رحمها اهللا(ولدت .         ودفنت بعده في المكان نفسه، ابنته العلوية زكية
وهي إحدى  ، ه١٣٥١سنة فيت وتو ، ه١٣٠٧سنة  رجب ٢٩الكاظمية يوم 

  .  وله منها أربع بناتخطيب الكاظمية الشيخ كاظم آل نوح، زوجات

                                                        
 .١٤٢٩ صفر ٢١كما أفاد السيد مرتضى بن السيد محمد بن السيد هاشم الورد، بتاريخ  )١(
، خطيب الكاظمية في ٢٥٩: ، حوادث بغداد٥٣٥- ٤/٥٣٤: الحقيبة: من مصادر ترجمته )٢(

، ٨/١٨٨: ، معجم المؤلفين١٧- ١٦: ، فضالء الكاظمية٤٣٤-٤٢٦: ذكراه السنوية
  .١٣٤-٥/١٣٣: قباء البشر، ن٣/٧٧: موسوعة العتبات
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قبض مبلغ من المال لغرض صياغة ضريح ) وصاحبيه(تأييد السيد محسن 

  )عليهما السالم(اإلمامين الكاظمين 
  

  
  

  الورد محسن الصائغ  السيدانموذج من خط
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  ن الدين الحسني الحسيني السيد محمد بن أحمد بن زي-١١٦
   ه١٢١٦ -١١٤٨

        السيد محمد بن السيد أحمد بن زين الدين بن علي بن سيف الدين بن 
رضاء الدين بن سيف الدين بن رميثة الحسني الحسيني، الشهير بالسيد محمد 

  .الزيني البغدادي
  .  ه١١٤٨        ولد في النجف األشرف سنة 

كان من أفاضل عصره، وأدباء دهره، : "ي التكملة        قال السيد الصدر ف
وكان بينه وبين السيد بحر العلوم الطباطبائي، والسيد صادق . وعلماء مصره

الفحام، والشيخ محمد رضا النحوي، والشيخ محمد بن يوسف محيي الدين 
. العاملي النجفي، مراسالت شعرية سماها السيد بحر العلوم بمعركة الخميس

  ".ترجمة اخبارياً صلباًوكان صاحب ال
كان من العلماء : "        وترجمه الشيخ آغا بزرك في الكرام البررة فقال

المبرزين، والفقهاء المكرمين، على ما وصفه الشيخ الثقة، العالمة الشيخ حسين 
  ".كان وحيد عصره في األدب: "ثم قال". نجف

ومن تالمذته الشيخ . ري        تتلمذ في أوائل أمره على الميرزا محمد االخبا
  .علي الزيني في األدبيات

  .         ألف عدة كتب في المعاني والبيان والبديع، وكتاباً موجزاً في التفسير
كان : "        وترجمه الشيخ السماوي في الطليعة من شعراء الشيعة، فقال

  ):ع (ومن شعره في الحسين". فاضالً جامعاً، وأديباً رائعاً، وشاعراً بارعاً
  وأبــان حــرق تــشب بأضــلعي
ــروع  ــوهج وت ــاب ت ــاح ب   مفت
  طويت على وجـد ونـار منجـع    
  هانت بها ذكرى المصائب أجمـع     

  هـّل المحـرم فاسـتهلت أدمعـي     
  كيف السبيل إلـى العـزا وهاللـه     
  يا شهر عاشـورا فتكـت بمهجـة       
  أذكرتنــي البــن النبــي مــصيبة
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، إلى السيد عيسى بن )بنداً(        وقد أورد له االستاذ عبد الكريم الدجيلي 
يا شذا طيب نسيم، مر في روض وسيم، : "السيد مصطفى البغدادي، مطلعه

  ...".وأنعمتفشفى قلب سقيم، أن تلطفت وأحسنت، وأكرمت 
  .)١(، ودفن في الكاظمية ه١٢١٦        توفي في بغداد في سنة 

  :وقد أرخ وفاته ولده السيد جواد بقوله

سية معناها أسود  لفظة فار-وهي ) سياه بوش(بـ وكان ولده هذا يعرف 
له كتاب . أخرى، من أهل الفضل واألدب) األمير شجاعي( تارة، و-اللباس

دوحة األنوار، وديوان شعر كبير، وله قصيدة في رثاء الشيخ خالد النقشبندي، 
شرحها السيد محمود شكري اآللوسي بكتابه الفيض الوارد على مرثية موالنا 

  : قوله مشطراً هذين البيتينومن شعره  . ه١٢٤٧وقد توفي سنة . خالد

                                                        
، ٢٨-٢٧: ، أوراق الشيخ راضي آل ياسين، البنـد       ٦/٧٤: االعالم:  من مصادر ترجمته   )١(

: ، معـارف الرجـال    ٣٣٥-٣/٣٣٤: ، الكـرام  ١٨١-٢/١٧٨: ، الطليعة ٤/٣٨٤: التكملة
 .٢/٦٥٤: ، معجم رجال الفكر٣٣٤-٢/٣٣٠

  
  جار الزمان وملجئي في منزعـي     
  ورقـاء ذات تفجــع وتوجــع   

  

  :هي طويلة يقول في آخرهاو
  يا آل أحمـد أنـتم حـصـني إذا       
  صلّـى االله عليكم ما رجعــت     

  

ــا ــن فمنـ ــى ومـ   أعطـ
  في حـسن خلـق وحـسنى      

ــا" ــاب عنـ   "محمـــد غـ
  

ــر    ــور ده ــن ج ــاله م   وي
ــا ــر البرايــ   أودى بخيــ
ــأرخ  ــا فــ   أودى أبونــ

  

  )يحاكي كوكب القلب الـشجي     (
ــي  ــافور نق ــوق ك ــسك ف   كم

  )وتاه بحسن منظرهـا البهـي     (
  وقال الخال صّل علـى النبـي      

  

ــال   ــد خ ــي الخ ــا ف ــة له   وفاتن
ــدى   ( ــا تب ــر لم ــاح بعنب   )وف

ــا    ــا رآه ــاظري لم ــر ن تحي  
ــل وســلّم( ــي قب ــال الخــد ل   )فق
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  : وله مشطراً هذين البيتين

  

د إبراهيم، وللسيد محمد زيني من األوالد غير السيد جواد، السيد أحمد، والسي
والسيد مصطفى، والسيد حسين، الذي ذكره السيد حسن الصدر في التكملة، 

  ".١٢٠٠رأيت بخطه ديوان أبي تمام، فرغ منه سنة : "وقال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )الورد في عارضيك  أخجلت زهر   (
  ما هـذه الحمـرة فـي وجنتيـك        

  )بها فؤادي بـات رهنـاً لـديك        (
ــك    ــالم علي ــرد وس ــار ب      الن

ــدا    ــا ب ــراهيم لم ــت إلب   قل
  )يا من عليك القلب أضحى دماً     (

ــا ســيدي   فقــال نــار قلــت ي
  )يا روضة الحسن وماء البهـا     (
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  السيد محمد أمين بن السيد حسن الحسني العطار -١١٧
   ه١٣٣١ -١٢٨٢

السيد ن السيد أحمد بن السيد محمد أمين بن السيد حسن بن السيد هادي ب        
   . المعروف بالعطار،البغدادي علي بن سيف الدين الحسنيالسيد محمد بن 

، واشتغل في مبادئه على الشيخ راضي الخالصي،  ه١٢٨٢        ولد سنة 
وحضر في الفقه واالصول على الشيخ محمد تقي آل أسد اهللا، والسيد محمد 

  .الحيدري، وأخيه السيد مهدي الحيدري
كتاب روضات الجنات في انقاذ العصاة، يقع في خمس :       له من المؤلفات  

مجلدات، جمع فيه المطالب العالية، وأحاديث الشريعة في األخالق واآلداب 
وكتاب شرح . وكتاب شرح الشرايع لم يخرج إلى البياض، ولعله لم يتم. الدينية

  .األكبروله منظومة في الفقه تلف قسمها . الحاشية في المنطق
        ذكره السيد حسن الصدر في تكملة أمل اآلمل في ذيل ترجمة جده السيد             

ومن أحفاد صاحب الترجمة الـسيد محمـد        : " بن السيد محمد العطار فقال     أحمد
  ". ، وله مصنفات ومؤلفات جميلة، في الفقه والحديث....أمين، العالم الفاضل

أحد أفاضل عـصره، وعلمـاء       ":        ووصفه الشيخ راضي آل ياسين بأنه     
 والصالح، فكان من أكبر من يعتمـده        مصره، جمع إلى علمه شهرة في التقوى      

كان من صدور رجال البحث والتحقيـق،       : "ثم قال ". الكاظميون في علمه ودينه   
وله في الحديث يد طويلة، فكان يرقى المنبر في ليالي الشهر المبـارك، فـيعظ               

وكان . اطالعه، وقوة حجته، وسالسة تعبيره    ويحرض، وساعده على ذلك كثرة      
  ".امتيازه بإجادة تدريس سطوح شرح اللمعة، والشرايع

كان عالماً فاضالً، فقيهاً    :" فقال   )الحقيبة(وترجمه السيد علي الصدر في              
  ".تقياً نقياً، حسن األخالق، طيب األعراق، من بيت مجد وطائفة شريفة
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،  ه١٣٣١ الرابع والعشرين من شهر شوال سـنة              توفي عصر يوم األحد   
عليـه  (وحمل نعشه في اليوم الثاني الموافق ليوم وفاة اإلمام جعفـر الـصادق              

بتشييع حافل، ودفن في مقبرة آل السيد حيدر فـي إحـدى الحجـرات              ) السالم
  .الشرقية للصحن الشريف

  :وأرخ الشيخ راضي آل ياسين عام وفاته بقوله

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
ـ     ٩/١٣٧: األعيان: من مصادر ترجمته   )١( : التكملـة ي آل ياسـين،     ، أوراق الـشيخ راض

  .٤/٤٧٨، الحقيبة ٢/١٣٤

ــه وا  ــين ل ــت األم ــيمفكن   لمق
   )١("بموتك هدت رواسي العلـوم    "

  أقمت من العلم مـا قـد وهـى         
   وحــين أتــاك الــردى أرخــوا
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   الكاظميبن الشيخ أسد اهللامحمد تقي الشيخ  -١١٨
   ه١٢٩٠  قبل-١٢٢١

بن الشيخ أسد اهللا بن الشيخ إسماعيل بن محسن ) تقي(        الشيخ محمد تقي 
  .   دين األنصاري التستري، الكاظميبن مجد الدين بن معز ال

        ولد في الكاظمية يوم اإلثنين أوائل النهار، أول شهر رجب من سنة 
ترعرع في كنف أبيه، وتحت رعايته، ونشأ في بيت العلم والفضيلة، ، و ه١٢٢١

  . واشتغل بطلب العلم، فنال منه حظاً وافراً
ولقد كان طبق : "يتيمة فقال        ترجمه السيد محمد علي الموسوي في ال

اسمه، تقياً نقياً، مهذباً ورعاً صفياً، إماماً هماماً مقداماً، رئيساً ال يقاس بسواه في 
كان باكي العينين دائماً مخافة ربه، ). طاب ثراه(تقواه، ومن ناواه وأبوه أسد اهللا 

 كان .غير مستلذ بمطعمه ومشربه، وما سوى الجد في طاعات اهللا ليس من دأبه
يقوم ليله ويصوم نهاره، وتردد في مجال الفضالء أفكاره، وتروى في الطاعات 

همام ال يطاوله أحد في همته، وتنحطّ الملوك ذوو . والقربات أوراده وأذكاره
يتواضع للصغير، ويوقر الكبير، ويأخذ بيد . الرتب العالية انخفاضاً لمرتبته

فع الملمات، وقضاء الطلبات وهو ليث هزبر في كشف المهمات، ود. الفقير
ولقد كان وقوراً، من أقل سجاياه المسرى في جادة العلم . لكافة ذوي الحاجات

والورع والحلم، وكان لفرط زهده جشب الطعام، خشن الملبس، عزيز النفس، 
ولم أعثر له على عقب أو مؤلف . وقد وفد على ربه مجيبا لدعوته. أبي الضيم

  ".رسمهفأ
  . بعض ما ورد فيها" اليتيمة"ن السيد الصدر في التكملة، ناقالً ع        وترجمه 

:  وقال الشيخ راضي آل ياسين، ه١٢٩٠        توفي في الكاظمية قبل سنة 
، في )ره(وقد دفن مقابل قبر الشيخ المفيد . توفي شاباً في أيام أخوته األكابر
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حيد من إخوته الذي وهو الو). عليهما السالم( الرواق الشرقي لروضة الكاظمين
  .)١(لم يدفن في مقبرة األسرة في محلة التل في الكاظمية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
: ، الكرام البـررة     ٢/٢٣٥: تكملةأوراق الشيخ راضي آل ياسين، ال     : من مصادر ترجمته   )١(

 .٢/١٨٣: ، اليتيمة٧٣-٧٢: ، المحقق الشيخ أسد اهللا الكاظمي١/٢٠٨
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 بن الشيخ باقر آل ياسين  الشيخ محمد تقي-١١٩
   ه١٣٦٥ حدود -٠٠٠٠

، الشيخ محمد تقي بن الشيخ باقر بن الـشيخ محمـد حـسن آل ياسـين                      
  .الكاظمي

، ثم سرعان ما أصيب بأبيه الشيخ بـاقر           ه١٢٨١        ولد في الكاظمية سنة     
، وخلّف أربعة أوالد هم؛ الشيخ عبداهللا، والـشيخ عبـد    ه١٢٩٠الذي توفي سنة    

  . ، والشيخ موسى)المترجم (الحسين، والشيخ محمد تقي
 محباً للعلم والتحصيل، فأخذ أوليات المبادئ على        - الشيخ المترجم  –        نشأ  

إلى مدينة النجف األشرف، فقضى فيهـا معظـم أدوار          أعالم أسرته، ثم هاجر     
شبابه، واشتغل هناك على كثيرين من أفاضلها، فأتم المبادئ على الـسيد علـي              

وحضر في األصول على الـسيد      . األمين العاملي، والسيد علي محمود العاملي     
  .مهدي الحكيم، والسيد محمد الهندي

ي الفقه على الـشيخ محمـد بـن    ويمم في تلك األثناء وطنه الكاظمي، فحصل ف    
ثم رجع إلى النجف األشرف، فتتلمذ على الشيخ جعفر الـشروقي،           . الحاج كاظم 

وأخيراً رجع إلى الكاظمية، فتـردد  . وحضر درس الفاضل الشربياني، فأخذ عنه  
  .بها على السيد حسن الصدر، وكتب تقريرات دروسه

أحد فروع هذه األسـرة      ":        ترجمه ابن أخيه الشيخ راضي آل ياسين فقال       
الكريمة، التي لم يزل العلم والمجد متوارثاً فيها خلفاً عن سلف، وكـابراً عـن               
كابر، جرى من ذلك النبع، واشتق من تلك الدوحة، فهو اليوم أحـد صـدورها               

ولشيخنا العم المفضال صفات ومزايا كريمة، يجدر أن يكون بها مثـاالً   . األماجد
 إباء النفس، والترفع عن محل الضيم، على جانـب ال           يقتدي به الناس، فهو في    

يجارى فيه، على ان له في التجلد على المصائب، والصبر على النوائب، ما يعد              
به أحد أفراد عصره، وال جرم فهو جريح أسنّة القهر، وطريح صدمات الدهر،              
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عضته أنياب النوائب، وخدشته أظفار المصائب، فما وجـدت منـه إال الرجـل           
د الصبور، والشاكر على كل األحوال واألمور، إلى طبع سـخي، ومنطـق             الجل

عذب، وذهن حي ."  
العلمـاء،  من  والده  كان  : "        وترجمه الشيخ اغا بزرك في نقباء البشر فقال       

  ".الفضالء األجالءوكان هو أيضا من العلماء . وجده من األعاظم المشاهير
، ودفن في الحجـرة الثانيـة يمـين        ه١٣٦٥الكاظمية حدود سنة    ب        توفي  

  ).وفق الترقيم الجديد ،٦٥حجرة رقم (الداخل إلى صحن المراد من باب الرجاء 
، ووالد األسـتاذ الـشاعر   آل ياسين، الذي مرت ترجمته   وهو والد الشيخ محسن   

  . ه١٣٧٣، المتوفى سنة  آل ياسينإسماعيل
  

  
   آل ياسينإسماعيل
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 بن الشيخ راضي الخالصي الشيخ محمد تقي -١٢٠
  ه١٣٧٣ -١٣٠٠حدود 

 .الشيخ محمد تقي بن الشيخ راضي الخالصي،  الكاظمي        

نشأ في . ، وهو أكبر ولد أبيهه١٣٠٠في الكاظمية المقدسة سنة         ولد 
وهو من أساتذة الشيخ . بيت العلم والصالح، وترعرع في ظل والده وتتلمذ عليه

  .لخالصيمحمد بن الشيخ مهدي ا
منظومة في األخالق، وأخرى في الفقه، وأخرى في الوقف، :        من آثاره

 .وأخرى في االرث، فضالً عن ديوان شعر كبير

، بعد أن ضربه حفيـده        ه١٣٧٣ سنة    محرم ٢٧ يوم           توفي في الكاظمية  
، ودفن في مقبرة األسـرة فـي        )١(بإبريق ماء، مصنوع من النحاس    ) المريض(

  ).٦٥حجرة رقم (،)٢(األولى يسار الداخل من باب القبلةالحجرة 
  :)٣(وقال الشيخ كاظم آل نوح مؤرخاً عام وفاته

  

 
                                                        

 حفيد فيـه    وكان له : ولكن الشيخ كاظم آل نوح قال     . كما حدثني الشيخ اسماعيل الخالصي     )١(
ضعف أعصاب، فضرب جده بصخرة فأصابت صدره، فحمل إلى المستشفى ومات حـين             

 .أدخل إليه

  .٣٤٣:  حوادث بغداد: من مصادر ترجمته)٢(
  .ديوان الشيخ كاظم آل نوح المخطوط )٣(

  سبب الوفـاة حفيـده المجنـون      
ــون ــده المجن ــي حفي ــل التق   قت

 

  الخالصي قضى بـشهر محـرم      
 ــه ــأرخوه ِحب ــي ف ــل التق   قت
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  األعرجيراضي بن السيد جعفر السيد محمد بن السيد -١٢١
   ه١٢٧٤ -٠٠٠٠

  . األعرجيراضي بن السيد حسن بن السيد جعفرالسيد محمد بن السيد         
السيد حسن بن السيد محسن :         تتلمذ على مجموعة من األعالم، منهم

األعرجي، والسيد محمد علي بن السيد كاظم بن السيد محسن، وتتلمذ أيضا على 
ازوه بالرواية عنهم، عن وقد أج. الشيخ موسى بن الشيخ جعفر كاشف الغطاء

  .وله إجازة أيضا من خاله الشيخ أمين بن الشيخ محمود. مشائخهم
ويروي أيضاً عن السيد عبد اهللا شبر، إجازة وقراءة ومناولة، كما في إجازته 

كما يروي عن الشيخ أسد اهللا الكاظمي، صاحب المقابيس، . لولده السيد حسن
وكان قد . يد هاشم ابني السيد راضيويروي أيضاً عن عميه السيد محمد والس

  .أدرك عم أبيه السيد محسن األعرجي، وسمع منه، وقابل عنده
  .         وممن يروي عنه السيد علي عطيفة الكاظمي

وسيلة الشيعة في كتاب الناقد في شرح القواعد، و:         له من المصنفات
نساب علماء العلوية، ، ورسالة في أأحكام الشريعة، وكتاب الذريعة في الرجال

  .وله منظومة في أصول الدين، أهداها لذي الرئاستين، وغير ذلك
وقال في ". كان عالماً عامالً مجتهدا: "        قال ولده السيد جعفر في النفحة

  ".كان عالماً تقياً نقياً ورعاً: "الدر المنثور
اص والعام، عالمة العلماء االعالم، ومرجع الخ: "وقال في عبر اهل السلوك
  ".الوالد الممجد، النور األزهر

تلمذ على الفقيه السيد حسن بن السيد : "        وقال الشيخ راضي آل ياسين
محسن األعرجي، فقيد أوابده وتصيد شوارده، ثم لوى عنان همته إلى مزاولة 
. علم النسب، فصرف في البحث عن مسائله، وتحقيق مباحثه أدواراً من حياته

وهذا . إلخ..قد ثبت عندي بالبينة العادلة : رقة في صدرها بإمضائه انهورأيت و



٣٤١ ....................................................ل الجزء األو/  كواكب مشهد الكاظمين 

ووقف منه على غور بعيد . يدل على سمو رتبته، وأهليته لالجتهاد والحكم
الشقة، ال بل كان هو أوحد أهل عصره في النسب، إلى سعة حفظ، وصواب 

  .رأي
ل وقبض وكانت له وكالة عن الشيخ موسى آل كاشف الغطاء في بث المسائ

وكان عمدة أهالي قرية بلد يرجعون إليه في ذلك، مع كونه في . الحقوق
    ".الكاظمية
، ودفن في  ه١٢٧٤توفي في الكاظمية في النصف من شعبان سنة         

، والسيد )مات في حياة أبيه(السيد حسن : وله من األوالد. الرواق الشريف
  .)١(جواد، والسيد جعفر األعرجي النسابة

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
، عبـر   ٣٧٩-٣٧٨: الدر المنثور أوراق الشيخ راضي آل ياسين،      : من مصادر الترجمة   )١(

النفحـات  ، ٩٢: نفحـة بغـداد  ،  ٢/١٩٣: ، معجم المـؤلفين   ٣/٣٧٦: مهل السلوك، الكرا  أ
  .٢٩٠-٢٨٩: القدسية
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  الصدربن السيد إسماعيل  السيد محمد جواد -١٢٢
   ه١٣٦١ -١٣٠١

 بن السيد )جواد (السيد محمد جواد        
إسماعيل بن السيد صدر الدين بن السيد صالح 

  . الموسوي، الكاظمي
،  ه١٣٠١ جمادى اآلخرة سنةولد في         

ونشأ في حجر الدين والعلم، فقرأ أولياته على 
سيد صدر الدين الصدر، ودرس المنطق أخيه ال

  علي الهنديرضا على السيد موسى بن السيد 

  

  

  
الكاظمي، والشيخ هادي االصفهاني الحائري، وحصل المعاني والبيان والبديع 
على السيد إبراهيم بن السيد هاشم القزويني الكربالئي، وحضر في األصول 

ه على الشيخ عبد الحسين آل على الشيخ مهدي المراياتي الكاظمي، وفي الفق
  . وروى الرسائل في االصول عن السيد حسين االصفهاني الحائري. ياسين

        ثم تتلمذ على مشاهير األعالم كالشيخ ضياء الدين العراقي، والسيد 
. ب حوزة والده وصار من أقطاقاني،حسين الفشاركي، والسيد أبي الحسن الطال

  . هدي بعد وفاته، وأم الجماعة في مكانهوقام مقام أخيه السيد محمد م
ونقل السيد علي الصدر ان الشيخ راضي آل ياسين حدثه ان أخويه         

وان الشيخ مرتضى آل ياسين . السيدين محمد مهدي وحيدر شهدا له باالجتهاد
  .حدثه ان السيد أبا الحسن االصفهاني أيد هذه الشهادات بقلمه عليها

 ابن أخيه وصهره السيد إسماعيل بن السيد حيدر الصدر، :        من تالمذته
والشيخ عبد اهللا السبيتي، والسيد مهدي الصدر، والسيد عبد المطلب الحيدري، 

إلى ان السيد المترجم كان يقصد ومن المناسب اإلشارة . والشيخ هادي شطيط
 في صحن قريش للتدريس، عصر كل يوم  الشيخ هادي شطيطحجرة تلميذه
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حتى قرب غيبوبة الشمس، فإذا أوشكت أن تغرب، مشى  ،)غاية التواضعوهذا (
وكان مكانها في مقدم صحن المراد صيفاً، وفي التكية . السيد إلمامة الجماعة

قدس ( وكان يصلي الفجر في الرواق الشرقي عند مزار الشيخ المفيد ،شتاء
  ).سره

بسنوات، وبقي بها بعد وفاة أبيه ) قرب جامع المصلوب(         سكن بغداد 
لجماعة، ويفيد المؤمنين، ولكنه لم يستطع االستمرار فيها ل إماماًأكثر من سنة 

إلبائه وشدة حيائه من إظهار ما يشعر باحتياجه إلى المال، فعاد إلى الكاظمية 
  .مثقالً بالديون

        من شعره قوله لما رأى صورتي السيدين أبي الحسن ومحمد صادق، 
لسيد محمد مهدي، وكانا قد أرسالها من حيدر آباد الهند، فقال في ولدي أخيه ا

  :األول
  ومن هو في أفق المعالي لنا شمس      
  فهيهات أن يحكي فضائلك العكـس     

  
ــاد  ــي وري الزن ــوري مهجت   في
  فما بـرح الممثـل فـي فـؤادي        

 

      أيا طالعاً في هالة المجـد مـشرقاً        
  ألن حكت األعكاس شخصك ماثالً    

  :وقال في الثاني
ــاً  ــي حبيب ــصور ل ــال ي   وتمث
ــي   ــورته لعين ــت ص   ألن مثل

  

        قال السيد الصدر في التكملة في ذيل ترجمة السيد إسماعيل الصدر عند 
فيلسوف عصره . وثالثهم السيد الفاضل الجواد، السيد محمد جواد: "تعداد أوالده

يخ وأيام في التدقيق والتحقيق، وجودة الفكر، والعلم بالفقه واالصول، والتار
  ".السالطين، والمسالك والممالك

كان : "        ووصفه السيد عبد الحسين شرف الدين في بغية الراغبين بقوله
عالماً من أعالم اإلسالم في الفقه، وكان إلى ذلك جامعاً، وتمتد باعه إلى الفلسفة 
ى والتاريخ والجغرافيا والهندسة، وكان فيها جميعاً فارساً جواالً، يقبض عل
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يتبختر في ،  ه١٣٥٥سنة رأيته . أعراقها، ويدر لسانه بألبانها صافياً معسوالً
تلك الميادين على صهوة تختال به اختياالً، وهو يعلو بها كرة وصياالً، فتوسمت 
به أن ينتهي إليه احتباء بهذه البردة الفضفاضة، واشتماالً بهذه العارضة 

  ".الفياضة
الجواد، وما أدراك من هو، الفاضل : "ل ياسين        وقال الشيخ راضي آ

فاضل بارع، . صورة من صور الكمال المجسمة، وآية من آيات ارتقاء الفكر
وله من الذكاء : "ثم قال". متفنن قيم بأكثر الفنون األدبية، محترق بالذكاء حفظه

ال يرى اللذة إال نظرية يؤسسها، أو ظاهرة . والتيقظ ما لم أجده في أحد قط
بيعية يدركها، فهو في حال انه عالم فقيه، ال جرم احد كبار فالسفة العصر، ط

والرجل القليل المثيل بين المشارقة في أفكاره . يشق الشعرة، ويدرك الذرة
وله في عدة من العلوم العصرية، والفنون العلمية، : "وقال بعد ذلك". الحية

ي التاريخ والجغرافية استحضار واستذكار يشكر عليهما، فهو صاحب اليد ف
وقد عرفته بالمعاشرة انه ال يحتاج في درس شئ . والحساب والهندسة والهيئة

  ". إال االرادة، فاذا أراد وعزم، فثباته وذكاؤه يضمنان له سرعة اكتسابه ذلك
كان عالما فاضال، ورعا تقيا نقيا، : "        وقال السيد علي الصدر في ترجمته

كان : "ثم قال". يقال ان له في كل فن من العلوم معرفةويمكن أن . ثقة عدال
  ".دمث االخالق، ظريف الطبع، أبي النفس

 وشيع إلى ،)١(ه١٣٦١ شوال سنة ٢٦توفي بغتة فجر يوم الخميس         
ودفن إلى جوار أبيه في مقبرتهم، مثواه األخير في الصحن الكاظمي الشريف، 

باب الصغير الواقع إلى يمين الباب في الرواق الشرقي، يمين الداخل من ال
 . الكبير

                                                        
 .، وهو من سهو القلم١٣٦٢ وفي أعيان الشيعة سنة )١(
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ورثاه الشعراء، وأرخوا وفاته ومنهم ابن خاله السيد محمد صـادق بـن الـسيد       
  :محمد حسين الصدر بقوله

  عظـم المصاب به وجــالّ    
ــريع ــىةوش ــالم ثكل    اإلس

  "فقـد الجـواد الشـرع ثالّ   "
 

ـــرزء أل  ـــم وفـ       ادحـ
فالـديـن ينـعـى باكــياً      

  عـم المـصـاب فأرخــوا   
  

بيتـا  ) ٦١(ورثاه خطيب الكاظمية الشيخ كاظم آل نوح بقصيدة بلغ عدد أبياتها            
  : مطلعها

ــا   ــة ونحيب ــون رن ــأل الك   م
 

   سهم خطب دهى فأصمى القلوبـا    
 

  :وقصيدة أخرى أرخ فيها عام وفاته، وبيت التاريخ هو
  "أم قضى لـيالً جـواد الـصدر       "

 

   أرخـوا   ت علـم الفقـه لـيالً      ام 
 

 الثاني من شـعبان سـنة       وم االثنين ، ولد ي  )نزار(وكان قد خلف ولداً واحداً هو       
  :ونظم خاله الشيخ مرتضى آل ياسين قصيدة بالمناسبة مطلعها.  ه١٣٤٩

  هيهـــات يحكيـــه ولـــد
ــد ــا ال يح ــسنه م ــن ح   م
  صــاغ لــه اللطــف جــسد

 

ــد     ــد ول ــزار ق ــذا ن   ه
ــه  ــذي أودعـ ــل الـ   جـ
  صـــوره روحـــاً وقـــد 

 

والدة ابـن أختـه،      ضي آل ياسين قصيدة بالمناسبة، يـؤرخ عـام          وللشيخ را 
  : مطلعها

  إذ رزق اهللا الجـــواد الولـــدا
  
ــدا"   "بــدر أضــاء أم نــزار ول

 

ــة    ــن نعم ــا م ــا أعظمه   اهللا م
  :والبيت األخير

ــه  ــوره أرخت ــاء ن ــذ أض   وم
 

  :فقال أبوه يصف قبره،  ه١٣٥٨ سنة - قبل بلوغه-توفي و
  ضعلى ما به من عمق لحد ومن خف       

  رضما بلغا مثواك مـن بـاطن األ       و
 

  وأعجب بقبـر أنـت فيـه مغيـب       
  تعــالى ســماكاها ففاقــا نجومهــا
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  :ورثاه الشيخ مرتضى آل ياسين بقصيدة مطلعها
ــر   ــر المني ــة القم   وطلع

  

  يا نبعـة الـشرف الخطيـر       
 

  :ورثاه الشيخ كاظم آل نوح بقصيدة يعزي أباه، ويؤرخ فيها سنة وفاته بقوله
  )١("بن الجواد نـزار   بسّل قضى ا  "

 

ــوا   ــه أرخ ــضى نحب ــزار ق    ن
 

  

  
  ختم السيد محمد جواد الصدر

  

  
  السيد محمد جواد وولده السيد نزار

                                                        
: ، أوراق الشيخ راضي آل ياسين، بغية الـراغبين        ٤/٢٥٤:  األعيان :من مصادر ترجمته   )١(

، ١/١١٨:  الرجـال  ، معارف ١٧٧-٢/١٧٦: ، الحقيبة ٥٩-١/٥٨: ، التكملة ٢٦٣-١/٢٦٢
 .١/٣٢٠: ، نقباء٣٣٧-٣٣٦: النفحات القدسية
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   الشيخ محمد جواد بن الميرزا زين العابدين السلماسي-١٢٣
   ه١٣٠٧ -٠٠٠٠

        الشيخ محمد جواد بن الميرزا زين العابدين بن الميرزا محمد السلماسي 
  . الكاظمي

وهو أخ العالم الجليل الميرزا .         من األفاضل األعالم في الكاظمية
 . إسماعيل السلماسي

، وبها دفن في مقبرتهم في  ه١٣٠٧توفي في الكاظمية غرة صفر سنة 
 . )١(الرواق الشرقي مقابل الشيخ المفيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  

                                                        
  .١/٣٢٩: نقباء البشر: من مصادر ترجمته )١(
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 الكرمنجي كاظم  الحاج محمد جواد بن-١٢٤
     ه١٣٤٠ -١٢٥٥حدود 

 .        الحاج محمد جواد بن كاظم بن محمد صالح بن محمد الكرمنجي

 في محلة صبابيغ اآلل في بغداد، مـن عائلـة           ،  ه١٢٥٥        ولد حدود سنة    
  ).عليهم السالم(عرفت بخلقها الرفيع، والتزامها الديني، ووالئها ألهل البيت 

نت تقطنها العوائـل البغداديـة      وهذه المحلة من المحالت الشهيرة في بغداد، كا       
المعروفة، وكان لرجالها الدور المشهود في الحركتين الثقافية والـسياسية فـي            

وقد أسست أول مدرسة أهليـة فيهـا، وهـي المدرسـة     . تاريخ العراق الحديث 
الجعفرية، أسسها أبرز وجهائها الحاج داود أبو التمن، وكان مترجمنـا الحـاج             

 .م١٩٠٧والمشجعين الفتتاحها سنة الكرمنجي أحد المساهمين 

        كانت لعائلته صالت مع العوائل العلمية والدينية، فنشأ محبـاً للعلمـاء،            
مخالطاً لهم، ولورعه وتقواه وأمانته، أصبح وكـيالً لبعـضهم فـي التـصرف              

  ).ثقة العلماء(بالحقوق الشرعية، وايصالها الى مستحقيها، حتى لقب بـ 
سافر مع بعـض األصـدقاء لزيـارة       ) رحمه اهللا (نه، انه           ومما يروى ع  

، وبعد إتمام الزيارة وقبيل الرجـوع       )عليه السالم (اإلمام علي بن موسى الرضا      
انهم تسلموا من اإلمام البطاقة الخاصـة     ) ممازحين(إلى الوطن، قال له أصحابه      

ـ )التسكرة(بقبول الزيارة   ه التـأثر،  ، فلما سمع منهم ذلك، عاله الحزن، وبدا علي
وعاد إلى المرقد الطاهر، فتشبث بالضريح الشريف، باكيـاً معاتبـاً، ألنـه لـم          
. يحصل على ما حصل عليه أصدقاؤه، فإذا بيد من وراء الضريح تسلمه مـراده     

فرجع إليهم فرحاً مستبشراً، فانبهروا لما رأوا ما في يده، وأخبروه انهـم كـانوا        
تبركون به، وقد أوصى أن تدفن هذه البطاقـة    يمازحونه، وانكبوا عليه يقبلونه وي    

  .معه بعد موته
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كان الحاج محمد جواد الكرمنجي متزوجاً باخت الحاج علي المنـدالوي                  
، وقد أولدها ولداً وبنتاً، وصاهره على ابنتـه،         )والد األديب األستاذ عباس علي    (

  .ابن أخته العالمة السيد أسد اهللا بن السيد مهدي الحيدري
 بكريمة السيد موسى القـزاز،      - بعد وفاة زوجته األولى    –  له مترجمال تزوج   ثم

  .وأولدها خمسة ذكور وبنتان
        أوصى قبل وفاته أن يدفن في النجف األشرف، ولكن بعض أوالد أختـه     

أشاروا عليه بأن يدفن عند إمامين بدالً من إمـام          ) أوالد السيد مهدي الحيدري   (
  .واحد، فقبل ذلك

 ودفن في الحجرة األولى يسار الداخل إلى الصحن         ،    ه١٣٤٠   توفي سنة        
  . )١()، وفق الترقيم الجديد٧٣حجرة رقم (الكاظمي الشريف من باب الجواهرية 

  

  
  

                                                        
 استفدت في إعداد هذه الترجمة من ورقة كتبها إلي حفيده الدكتور الصيدالني الحاج طاهر               )١(

 م، بسعي الحاج نزار ابن    ١٥/٧/٢٠٠٧الحاج محمد صالح محمد جواد الكرمنجي، بتاريخ        
  .المرحوم الحاج محمد جعفر آل طه
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  كاظمي البيب حشيخ محمد بن الشيخال -١٢٥
   ه١٣٢٤ -١٢٣٥حدود 

  .      الشيخ محمد بن الشيخ حبيب الكاظمي
  .، ونشأ فيهاه١٢٣٥حدود سنة       ولد بالكاظمية 

      استوطن طهران خمساً وعشرين سنة، وعاد إلى الكاظمية بعد وفاة ناصر           
  ). وزير نظام(وكان قد تزوج بنت . ه١٣١٥الدين شاه، في سنة 
حدثني سبطه الـشيخ    : وقال الدكتور حسين علي محفوظ    . )١(      وكان شاعراً 

  . أمين انه كان خطيباً ذاكراً
، وقد ذرف على التـسعين، ودفـن        ه١٣٢٤وفي في شهر رمضان سنة            ت

  . )٢()عليهما السالم(بمشهد الكاظمين 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .كما ورد في مجموعات الشبيبي )١(
  . ٩٥: قيد األوابد: من مصادر ترجمته )٢(
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  عرجيالسيد محمد بن السيد حسن األ -١٢٦
   ه١٣٠٣ -٠٠٠٠

  . الكاظمي،عرجيالسيد محمد بن السيد حسن بن السيد محسن األ        
كان عالماً عامالً، تقياً نقياً ورعاً، : "ل السيد جعفر في الدر المنثور        قا

  ".حلو الشمائل، عديم المماثل، حسن التقرير
عالم عامل، فقيه كامل، شـهم غيـور،   : "        ووصفه السيد في التكملة بقوله    

عالي الهمة، كريم الطبع، شديد االباء، عزيز النفس، كثير العبادة، متهجد علـى             
ولم يكن يتصدى لشيء مـن      . ، وترك الدنيا  منهاج أبيه وجده في الزهد والعبادة     

  . الرئاسة واالفتاء
كان له في بعض نواحي بغداد بعض المخلصين من أهل الجدة كان يخرج اليهم              

  . وتقضى كل حوائجه منهم على غاية من العزة
وكان قد  .  علي وتلمذ في الكاظمية على الشيخ محمد علي مولى مقصود                

فقره، وتلمذ على الفقيه المتبحر الشيخ محسن خنفـر،         هاجر إلى النجف الشتداد     
  . وكان كثير االعتناء به حتى انه كان ال يباحث حتى يحضر السيد محمد

 آخر الوضوء   وله من المصنفات شرحه على الشرائع، خرج منه مجمالً                
لما كانت السنة التي توفي فيها      : والده، قال أ وحدثني بعض    .سماه بجامع األحكام  

 وظهر منه انه    ،ار يتفحص عن موضع في الصحن الشريف لم يدفن فيه أحد          ص
 وكلما أردنا منـه ان يراجـع   ، خفيفاً ثم مرض مرضاً.يعلم انه يموت هذه السنة    

 ودفع إلي االمانـات التـي       ،حضرني وأوصاني أو: الطبيب أبى كل االباء، قال    
ـ      :  وقال لي  ،كانت عنده للناس    ،و األمـور يصلي علي صاحب الزمان ويسهل ه

وال تهتم في أمر جهازي وسائر ما يتعلق بدفني، فان صاحب الزمان متكفل لكل              
ال نصف  إوتسهل أمر جهازه بأحسن وجه، وكان ال يملك من الدنيا           : وقال. ذلك

  .انتهى". اتان دابة يشارك فيها بعض الكرادة
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  . علي الشيخ محمد علي مولى مقصود        يروي عن استاذه
  .)١( ودفن في الصحن الكاظمي الشريف،ه١٣٠٣ت وفاته سنة كان        

السيد جعفر، والسيد علي، والسيد إبراهيم، والسيد : وله عدة أوالد أفاضل منهم
  .عيسى

وصاهره على ابنته الشيخ راضي الخالصي، وعلى اختها أخيه الـشيخ مهـدي             
  .الخالصي

: وجة السيد محمـد   قال السيد جعفر في الدر المنثور في وصف السيدة فاطمة ز          
 صالحة تقية نقية، قائمة الليل صائمة النهـار، بـرة       – رحمة اهللا عليها     -كانت  "

  ".بارة، ما رأينا في نسائنا لها نظير
  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .٣٩٨-٣٩٧: ، الدر المنثور٤٥٨-٤/٤٥٧: التكملة:  من مصادر ترجمته)١(
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 حسن الصدربن السيد  السيد محمد -١٢٧
  ه١٣٧٥ -١٣٠٠

 

حسن بن الـسيد    بن السيد           السيد محمد    
 الـسيد صـالح   هادي بن السيد محمد علي بن  

  .الموسوي، الكاظمي
،   ه١٣٠٠ ذي الحجة سنة     ١٨        ولد في   

وتلقـى مبـادئ العلـوم       ،ونشأ نشأة مباركة  
العربية والمعارف اإلسالمية في حضن جـده       

  األشـرف سـنة    ثم هاجر إلى النجف      وأبيه،

 

 ،ه١٣٢٤، ودرس على بعض فضالئها، ثم عاد إلى الكاظميـة سـنة               ه١٣١٦
  .درس والبحثالحيث استأنف 

      :قال الشيخ سليمان ظاهر

        انصرف إلى الشؤون السياسية، وكان رفيقاً لنهضة العراق، وهو أحد 
أركان الثورة العراقية الكبرى، وأحد مؤسسي الدولة العراقية الحديثة، ومن كبار 

وقد شغل رئاسة مجلس األعيان سنين طويلة، وألف الوزارة . الزعماء السياسيين
  .ي في األزمات السياسيةالعراقية، وكان موضع ثقة البالط الملك

  :وقد أرخ الشيخ كاظم آل نوح عام تسنمه كرسي رئاسة الوزارة فقال

  "محمـد "إن لم تكـن طـه فأنت      
  علـوية النفـحات ليـست تنفـد    

  المناسب مطلق ومقيـد   " شـرف"
  لم تحـِو رقة ما حوته صرخــد      

  

  نور النـبوة في جبيـنك يـصـعد      
  ومن اإلمامـة في برودك عبــقة     
  والموسـوي نجارك السـامي بـه    

  ئلالخالل شـما  " حسن"وعليك من   
  

  من بعد ما أعطى لها بعض الخساره      
  نال الرياسـة بالمعـالي والجـداره      

ــة    ــراق وزارة ميمون ــح الع   رب
  ورئيسها الـصدر الجليـل محمـد      
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وله شعر قليل، منه ثالثة أبيات أرسلها للملك عبد اهللا لما توج على شرق 
  :األردن

 :ومن شعره هذه األبيات

 فيها مثال ويمتاز هذا الشريف بصفات هو: "        قال الشيخ راضي آل ياسين
الشهامة الهاشمية، فهو الرجل الذكي الفؤاد، األبي النفس، الطلق اللسان، الجرئ 

  ".القلب، العلي الهمة
، وما كاد  ه١٣٧٥ شعبان سنة ٢٢        توفي في بغداد قبل فجر يوم الثالثاء 

نعيه يعلن من مذياع بغداد، حتى غشي األوساط الشعبية والرسمية الحزن، 
، وشارك في تشييع جثمانه إلى الكاظمية، )الجعيفر(اره في محلة وزحفت نحو د

العلماء والفضالء ومندوب الملك، وولي العهد، والوزراء والنواب وسائر 
ودفن مع والده وجده في الحجرة الثالثة إلى يمين الداخل إلى الصحن . الطبقات

  . )١(الكاظمي الشريف من باب المراد

                                                        
، ٤٢٥-١/٤٢٣:  أوراق الشيخ راضي آل ياسين، بغيـة الـراغبين         : من مصادر ترجمته   )١(

: الكـاظمين -موسوعة العتبـات  ،  ١/١٩٢: راقية، موسوعة أعالم العراق   زعيم الثورة الع  
٣/١٠٢. 

  "قال ترأس الصدر الـوزاره    "التاريخ  
  

  وسألت إذ سـقطت وزارة صـالح      
  

ــد  ــاً وأس ــه مليك ــو لرائي   يجل
  لخير هـام فوقـه التـاج انعقـد        
  فكل حـقّ ضـايع يومـاً يـرد        

 

ــه  ــي روعت ــك ف   أي جــالل ل
ــا  ــاج له ــد الت ــاً عق   وان هام
ــه   ــه حق ــرو ان رد إلي   ال غ

  

  ي وصوح عـودي   فلقد ذوى غصن  
  وتذكري عهد الـصبا وعهـودي     

   وال حـدث الليـالي الـسود       قلبي
  وعقدت من دمعي قالئـد جيـدي      

  
 

  عودي ليورق يـا أميمـة عـودي        
  وتراجعي من حيث وحدنا الهـوى     
ــروع  ــب الزمــان م ــام ال ري   أي
  أفنيــت فيــك شــبيبتي وكهــولتي
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م، والسيد حسين، وصاهره على ابنته ابن عمه السيد هاش: وخلف ولدين هما
  .السيد محمد صادق بن السيد محمد حسين الصدر

        وأبنه الخطباء، ورثاه الشعراء، منهم االستاذ جميل أحمد الكاظمي، 
  :)١(ة تواريخ منهاظم آل نوح؛ الذي ارخ عام وفاته بثمانيوالشيخ كا

  
  

  :وقال الشيخ علي البازي

  
  

  
  انموذج من خط السيد محمد الصدر وتوقيعه

  
  
  

  
                                                        

 .ديوانه المخطوط )١(

ــل  ــاس الوج ــدة الن ــرى أفئ   فع
ــد الــصد   "ر رحــللجنــان الخل

  

  يا لخطب قـد دهـى قـد عمنـا          
ــ ــات أرخ ـبالي ــ"وم م   هـوب

  

ــيد   ــأعظم س ــدنيا ب ــت ال   وأثكل
  "وفي نوحها تنعـى افتقـاد محمـد       "

  

  تغلبت األقدار والحكـم قـد جـرى        
  مذ غاب أرخـوا   ) الفرد(وناحت لفقد   
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  محمد حسن القطيفياذست اال-١٢٨
   ه١٣٩٧ -١٣١٦

 

 محمد حسن بن حسن بن ناصر الستاذا         
  .النمر، آل عفيصان القحطاني القطيفي

        ولد في العوامية في القطيف سنة 
،  ونشأ بها على والده، وعلى عمه  ه١٣١٦

هاجر الى العراق، وعمل في . الشيخ محمد النمر
شئين المجددين الذين  فكان من الناالحقل الوطني،

 .م١٩٢٠ثورة قاموا بتنفيذ مقررات رجال 

في بغداد، واشتغل بالصحافة، وأسس ) الحرية حالياً(ثم سكن في مدينة الهادي 
 ١٩صدر العدد األول منها في . ، وكانت فنية انتقادية هزلية)بهلول(جريدة 

اعر،  فهو أديب، ش.، ونشر مقاالته فيها، وفي غيرها ه١٣٥٠شوال سنة 
  .صحفي

مقتطفات تسعة وثالثين عاماً في العراق، وقصيدة عامية جارى بها :         له
وله شعر جيد باللغتين . قصيدة ابن نصار، وقصة بعنوان في الفرات األوسط

   .   الفصحى والعامية
  .)١( ودفن بها، ه١٣٩٧توفي في الكاظمية سنة         

  
  
  
  

  
  

                                                        
  .٥٦٠: النجف األشرف والثورة العراقية الكبرى:  مصادر ترجمته من)١(
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  محمد رضا آل ياسين الشيخ محمد حسن بن الشيخ -١٢٩
   ه١٤٢٧ -١٣٥٠

حسن بن الـشيخ محمـد   حمد الشيخ م         
 بن الشيخ عبد الحسين بن الشيخ بـاقر         رضا

  .زرجي آل ياسين الخبن الشيخ محمد حسن
 ١٨ النجـف األشـرف فـي        ولد في         

، وأرخ والده سنة    ه١٣٥٠ سنة   جمادى اآلخرة 
   .بمولده) الرضا(قل ليهن : مولده قائال

  سرة آل ياسين أسرة علمية أدبية معروفـة       وأ

  

  

  
العلم والدين، وانجبت بالعديد من األعالم األكابر، والمراجـع العظـام،           خدمت  

ومن المؤسف حقا أن ال يضطم هذا الكتاب على تراجمهم، ألن أرض النجـف              
   .األشرف عانقت هذه الكواكب، وضمتها في تربتها

مته بمناسبة ذكراه السنوية األولى، والتـي               وسأنقل هنا ما كتبته في ترج     
تب عنه بعدها، وعذري في      من ك  معظمأصبحت أحد المصادر التي أعتمد عليها       

ني أفي بعض ما في ذمتي من دين كبير، لهذا الرجل العظيم، والحـق            اإلطالة، ا 
  .ان قلمي عاجز عن وصفه
 آية  رجع األعلى،  والم  على أبيه، كبير فقهاء عصره،             نشأ شيخنا المترجم  

، فكان المعلم األول الـذي  )ه١٣٧٠ت (اهللا العظمى الشيخ محمد رضا آل ياسين    
 في حياة ابنه الوحيد وشخصيته، وغرس فيه كل مقومات الشخـصية            أثّر كثيراً 

 ، وتقوى وخلق، وسماحة وشجاعة وإبـاء      ،اإلسالمية المرموقة، من علم وورع    
لماء تتوافد على دارهم، لتستقي من      وفتح عينيه على زمر الع    . وكرم وعزة نفس  

  ).عليهم السالم(نمير علوم مدرسة أهل البيت 
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وقد أكمل دراسته بمراحلها المتعددة في النجف األشرف، وهو أحد خريجي 
  ). كلية الفقه فيما بعد(مدرسة منتدى النشر 

وكان قد حضر البحث الخارج لوالده، وكتب تقريراته، وطبعت تحت عنوان 
  .تاب العروة الوثقىعلى هامش ك

الشيخ عباس الرميثي، والشيخ محمد طاهر آل الشيخ : من أساتذته        
راضي النجفي، ثم صار من خواص تالمذة المرجع األعلى، آية اهللا العظمى 
السيد الخوئي، الذي شهد له بالعلم والقدرة على االستنباط، وأجاز لمقلديه العمل 

.  التي كتبها تلميذه الشيخ محمد حسن آل ياسين)مناسك العمرة المفردة(برسالة 
  .م١٩٥٤وكان الفقيه الشيخ عبد الكريم الجزائري قد منحه إجازة االجتهاد سنة 

وكان ثقة المرجع الديني األعلى، سماحة آية اهللا العظمى، السيد علي السيستاني، 
  .يرجع الناس من أهل الكاظمية وبغداد إليه) دام ظله الوارف(وكان 

     انتقل من النجف األشرف لإلقامة في مدينة الكاظمية المقدسة، بعد وفاة    
  .  ه١٣٧٢سنة عمه آية اهللا العالمة الشيخ راضي آل ياسين 

قدمت إلى الكاظمية لحضور :  عن سبب ذلك فقال- رحمه اهللا -حدثني هو 
 مجلس فاتحة المرحوم عمي الشيخ، وفي اليوم الثالث منه، صعد المنبر خطيب

الكاظمية الشيخ كاظم آل نوح، وبعد أن تكلم بما ينبغي في هذا المقام، وجه 
إذا كنا قد فقدنا الشيخ راضي : وقال) من الكاظميين(كالمه إلى الحاضرين 

فضله وعلمه وفائدة بونوه (باألمس، فان بينكم اآلن ابن أخيه الشيخ محمد حسن 
  .  ء، فانه نعم الخلف لخير سلف، فال يفوتنكم الرجل، والتمسوا منه البقا)وجوده

        أثّر الشيخ المترجم كثيرا في الحياة العلمية والثقافية في الكاظمية 
وترك وفي العالم االسالمي بوجه أعم، خاصة، بل وفي بغداد والعراق عامة، 

  . بصمات واضحة سوف ال تمحى من الذاكرة
 وأبحاثه المختلفة، فقد أسس فباالضافة إلى مؤلفاته الكثيرة والغزيرة واألصيلة،

في الكاظمية دار المعارف للتأليف والترجمة والنشر، وأنشأ مكتبة اإلمام الحسن 
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العامة، ورأس الجمعية اإلسالمية للخدمات الثقافية، وكان مشرفا ) عليه السالم(
  ). البالغ(على تحرير مجلتها 

ليالي شهر في  تأثير كبير، وصدى واسع، وخصوصاً محاضراته القيمةلن كاو
الذي كان مركز نشاطه العلمي  رمضان من كل عام في جامع آل ياسين،

  . والديني والثقافي والتربوي واالجتماعي
قرب ساحة (وقد مارس بعضا من هذه النشاطات في جامع إمام طه في بغداد 

  .، وكانت بعض مؤلفاته من منشورات الجامع المذكور)الرصافي
المتميزة للشيخ المترجم في شتى المجاالت العلمية،         ونظرا للنشاطات 

وخصوصا علوم اللغة العربية، فقد عين عضوا عامال في المجمع العلمي 
م، وعضوا مؤازرا في مجمع اللغة العربية األردني في ١٩٨٠العراقي سنة 

م، واختير عضو شرف ١٩٩٤السنة ذاتها، وزميال في هيئة ملتقى الرواد سنة 
  . م١٩٩٧علمي العراقي سنة في المجمع ال

        ومما جاء في وكالة المرجع الديني األعلى، آية اهللا العظمى، السيد أبو 
القاسم الموسوي الخوئي له، والمصادق عليها في دائرة كاتب عدل النجف 

  : ٢٩/٣/١٩٧٣بتاريخ 
حمد اني الموقع أدناه السيد ابو القاسم الخوئي، قد عينت العالمة الحجة الشيخ م(

حسن آل ياسين، وكيالً عاماً مطلقاً مفوضاً في كافة الصالحيات القولية والفعلية، 
  ...).الممنوحة لي شرعاً وقانوناً

  :آثاره
        ترك الشيخ الفقيد تراثاً علمياً ضخما، امتد إلى أكثر من نصف قرن من 

باحثا عن عمره المبارك، موزعاً بين التأليف والتحقيق والدراسات والمقاالت، 
وقد توزعت مؤلفاته وجهوده لتشمل العلوم . الحقيقة في كل ما كتب وألّف ونقل

الدينية، وعلوم اللغة العربية، والتاريخ، والسير والتراجم، والفلسفة، واألدب، 
  .وغيرها
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  :)١(وفيما يأتي جريدة بأسماء مؤلفاته وتحقيقاته مرتبة على الحروف الهجائية
 : الكتب المؤلفة

  ).م١٩٩٩/ه١٤٢٠ -بغداد : (لفظ عربي فصيح: إبريق )١
 ).م١٩٩٥/ه١٤١٥ -بغداد : (أبو ذر الغفاري )٢

 ).م١٩٩٦/ه١٤١٧ -بيروت : (أبو الهيثم ابن التيهان )٣

 ).م١٩٨٢/ه١٤٠٢ -بغداد : ( تطورها- نشأتها-األرقام العربية مولدها  )٤

 ).م١٩٦١/ه١٣٨٠ -النجف : (االسالم بين الرجعية والتقدمية )٥

 ).م١٩٥٩/ه١٣٧٨ -بغداد : (قاالسالم والر )٦

 ).م١٩٦٠/ه١٣٧٩ -بغداد : (االسالم والسياسة )٧

 ).م١٩٥٩/ه١٣٧٩ -بغداد : (سالم ونظام الطبقاتاإل )٨

ــة )٩ ــروت - ١ط: (اإلمام ــروت - ٢ط( ،)م١٩٧٢/ه١٣٩٢ - بي  - بي
  ).م١٩٧٨/ه١٣٩٨ - بغداد - ٣ط(، )م١٩٧٨/هـ١٣٩٨

  ).م١٩٩٨/ه١٤١٩ -بيروت ): (ع(اإلمام جعفر الصادق  )١٠
 ).م١٩٨٠/ه١٤٠٠-بيروت ): (ع(مام الحسن بن علي اإل )١١

 ).٢٠٠٢/ه١٤٢٢ -بيروت ): (ع(اإلمام الحسن بن علي العسكري  )١٢

 - ٢ط(،  )١٩٩٥/ه١٤١٥ - بغـداد    - ١ط): (ع(اإلمام الحسين بن علي      )١٣
  ).                       م٢٠٠٦/ه١٤٢٧ -بغداد 

 -بيــروت ): (ســيرة وتــأريخ) (ع(اإلمــام علــي بــن أبــي طالــب  )١٤
  ).م١٩٧٨/ه١٣٩٨

 ).م١٩٩٦/ه١٤١٧ -بيروت ): (ع(اإلمام علي بن الحسين  )١٥

 ).م٢٠٠١/ه١٤٢٢ -بيروت): (ع(اإلمام علي بن محمد الهادي  )١٦

 ).٢٠٠٠/ه١٤٢١ -بيروت ): (ع(اإلمام علي بن موسى الرضا  )١٧

                                                        
  . تفضل بتزويدي بها مشكوراً، االستاذ الدكتور محمد حسين آل ياسين، نجل الشيخ الفقيد)١(
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 ).م١٩٩٧/ه١٤١٨ -بيروت ): (ع(اإلمام محمد بن علي الباقر  )١٨

 ).م٢٠٠٣/ه١٤٢٤ -غداد ب): (ع(اإلمام محمد بن الحسن المهدي  )١٩

 ).م٢٠٠٠/ه١٤٢١ -بيروت ): (ع(اإلمام محمد بن علي الجواد  )٢٠

 ).م١٩٩٩/ه١٤٢٠ -بيروت ): (ع(اإلمام موسى بن جعفر  )٢١

ــور   )٢٢ ــق والتط ــين الخل ــسان ب ــسم األول(اإلن ــداد - ١ط): (الق  - بغ
 بيروت  - ٣ط (،)م١٩٧٧/ه١٣٩٧ - بغداد   - ٢ط (،)م١٩٧٦/هـ١٣٩٦

                                      ).        م١٩٧٧/ه١٣٩٧ -
  ).م١٩٨٠/ه١٤٠٠ -بغداد ): (القسم الثاني(اإلنسان بين الخلق والتطور  )٢٣
 ).م١٩٥٧/ه١٣٧٧ -بغداد : (بين يدي المختصر النافع )٢٤

ــراق   )٢٥ ــي الع ــويهي ف ــم الب ــاريخ الحك ــصل األول(ت ــداد ): (الف  -بغ
 ).م١٩٦٨/ه١٣٨٨ -بغداد ): (الفصل الثاني(، )م١٩٦٦/ه١٣٨٦

 ).م١٩٦٩/ه١٣٨٩ -بغداد : (تاريخ الصحافة في الكاظمية )٢٦

 ).م١٩٦٧/ه١٣٨٧ -بغداد : (تاريخ المشهد الكاظمي )٢٧

 ).م١٩٨٧/ه١٤٠٧ -بغداد : (جعفر بن أبي طالب )٢٨

 ).م١٩٩٥/ه١٤١٥ -بغداد : (منذرالالحباب بن  )٢٩

 ).م٢٠٠٢/ه١٤٢٢ -بيروت : (حجر بن عدي الكندي )٣٠

 ).م١٩٩٥/ه١٤١٥ -بغداد : (حذيفة بن اليمان )٣١

 ).م١٩٨٧/ه١٤٠٧ -بغداد : (حمزة بن عبد المطلب )٣٢

 ).م١٩٩٥/ه١٤١٦ -بيروت : (خزيمة بن ثابت )٣٣

 ).م١٩٥٧/ه١٣٧٧ -بغداد : ( تعاليمه- نظمه -سالمي ُأصوله الدين اإل )٣٤

 ).م١٩٩٤/ه١٤١٤ -بغداد : (ي طالب في صنعتينديوان أب )٣٥

 ).م٢٠٠١/ه١٤٢٢ -بغداد : (ديوان مالك بن نويرة )٣٦

 ).م٢٠٠٢/ه١٤٢٣ -بغداد : (يرةديوان متمم بن نو )٣٧

 ).م١٩٨٧/ه١٤٠٧ -بغداد : (زيد بن حارثة )٣٨
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 ).م١٩٩٥/ه١٤١٥ -بيروت ( :زيد بن صوحان )٣٩

 ).م١٩٨٧/ه١٤٠٧ -بغداد : (سعد بن الربيع )٤٠

 ).م١٩٩٤/ه١٤١٤ -بغداد : (سعد بن عبادة )٤١

 ).م١٩٨٧/ه١٤٠٧ -بغداد : (سعد بن معاذ )٤٢

 ).م١٩٩٩/ه١٤١٩ -بغداد : (لفظ عربي فصيح: السلسبيل )٤٣

 ).م١٩٩٥/ه١٤١٥ -بغداد : (سلمان الخير )٤٤

 ).م٢٠٠١/ه١٤٢١ -بيروت : (سهل بن حنيف )٤٥

 -بغـداد  : ( خزانـة كتبـه  - مؤلفاتـه  -حياتـه  : السيد علي آل طاووس   )٤٦
 ).م١٩٦٥/ه١٣٨٤

 ).م١٩٧٣/ه١٣٩٣ -بغداد : (السيد محسن بن الحسن االعرجي )٤٧

 -  بغـداد  - ٢ط (،)م١٩٧٥/ه١٣٩٥ - بغـداد    - ١ط: (الشباب والـدين   )٤٨
 - بيروت   - ٤ط (،)م١٩٧٧/ه١٣٩٧ - بغداد   - ٣ط (،)م١٩٧٦/ه١٣٩٦
).                              م١٩٧٨/ه١٣٩٨ - القاهرة - ٥ط (،)م١٩٧٧/ه١٣٩٧

  ).م١٩٨٠/ه١٤٠٠ -بغداد ): (الجزء األول(شعراء كاظميون  )٤٩
 ).م١٩٩٣/ه١٤١٤ -بغداد ): (الجزء الثاني(شعراء كاظميون  )٥٠

 ).م٢٠٠٢/ه١٤٢٣ -بغداد ): (زء الثالثالج(شعراء كاظميون  )٥١

 ).م١٩٥٧/ه١٣٧٦ -بغداد : (حياته وأدبه: الصاحب بن عباد )٥٢

 ).م٢٠٠١/ه١٤٢٢ -بيروت : (صعصعة بن صوحان )٥٣

 ).م١٩٨٠/ه١٤٠٠ -بغداد : (صيغة فَعل في العربية )٥٤

 ).م١٩٩٦/ه١٤١٦ -بيروت : (عباد الرحمن )٥٥

 ).م١٩٩٥/ه١٤١٥ -بغداد : (عبادة بن الصامت )٥٦

 ).م١٩٩٧/ه١٤١٨ -بيروت : ( بن بديلعبد اهللا )٥٧

 ).م١٩٨٧/ه١٤٠٧ -بغداد : (عبد اهللا بن رواحة )٥٨

 ).م٢٠٠٢/ه١٤٢٣ -بيروت : (عثمان بن حنيف )٥٩
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 ،)م١٩٦٩/ه١٣٨٩ - بغـداد    - ١ط: (العدل االلهي بين الجبر واالختيار       )٦٠
 ،)م١٩٧٨/ه١٣٩٨ - بغداد   - ٣ط (،)م١٩٧٢/ه١٣٩٢ - بيروت   - ٢ط(
  ).                                         م١٩٨٠/ه١٤٠٠ - بيروت - ٤ط(
 ).م١٩٧٤/ه١٣٩٤ -بغداد : (على هامش كتاب العروة الوثقى )٦١

 ).م١٩٩٩/ه١٤٢٠ -بيروت : (عمار بن ياسر )٦٢

 ).م٢٠٠٢/ه١٤٢٢ -بيروت : ( بن الحمق الخزاعيوعمر )٦٣

 -بيـروت   ): (مسائل فلسفية بين الماديـة واالسـالم      (في رحاب االسالم     )٦٤
 ).م١٩٨٤/ه١٤٠٥

 بغـداد   - ٢ط (،)م١٩٩٦/ه١٤١٦ - بيروت   - ١ط: (في رحاب الرسول   )٦٥
 ).م٢٠٠٣/ه١٤٢٤ -

 ).م١٩٦٩/ه١٣٨٨ -بغداد : (في رحاب القرآن )٦٦

 ).م١٩٨١/ه١٤٠١ -عمان : (فَيِعل أم فَعيل )٦٧

 ).م٢٠٠٤/ه١٤٢٥ -بغداد :  (قيس بن سعد بن عبادة )٦٨

 - ٢ط (،)م١٩٦٩/ه١٣٨٩ - بغـداد    - ١ط: (اهللا بين الفطـرة والـدليل      )٦٩
 ٤ط (،)م١٩٧٥/ه١٣٩٥ - بيروت   - ٣ط (،)م١٩٧٣/ه١٣٩٣ -بيروت  

 ٦ط (،)م١٩٧٨/ه١٣٩٨ - القاهرة   - ٥ط (،)م١٩٧٧/ه١٣٩٧ - بغداد   -
 ٨ط (،)م١٩٧٩/ه١٣٩٩ - بغداد   - ٧ط (،)م١٩٧٩/ه١٣٩٩ - بيروت   -
 ).م١٩٨٠/ه١٤٠٠ - بيروت -

 ).م١٩٧٠/ه١٣٩٠ -بغداد : (لمحات من تأريخ الكاظمية )٧٠

 - ٢ط (،)م١٩٧٤/ه١٣٩٤ - بغـداد  - ١ط: (ية والحدوثالمادة بين األزل  )٧١
 ٤ط (،)م١٩٧٧/ه١٣٩٧ - بغداد   - ٣ط (،)م١٩٧٤/هـ١٣٩٤ -بيروت  

 ).م١٩٧٧/ه١٣٩٧ - القاهرة -

 ).م٢٠٠٠/ه١٤٢١ -بيروت : (مالك بن الحارث األشتر )٧٢

 ).م١٩٧٩/ه١٣٩٩ -بغداد : (الحلقة األولى/المبادئ الدينية للناشئين )٧٣
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 ).م١٩٧٩/ه١٣٩٩ -بغداد : (الحلقة الثانية/شئينالمبادئ الدينية للنا )٧٤

 ).م١٩٩٩/ه١٤٢٠ -بيروت : (محمد بن أبي بكر )٧٥

 ).م١٩٧٠/ه١٣٨٩ -بغداد ): (الشيخ المفيد(محمد بن محمد بن النعمان  )٧٦

     ). -بغداد : (المجموعة األولى/مذكرات في الفقه االستداللي )٧٧

       ). -اد بغد: (المجموعة الثانية/مذكرات في الفقه االستداللي )٧٨
 ،)م١٩٨٧/ه١٤٠٧ -القـسم األول    : (مسائل لغوية في مذكرات مجمعيـه      )٧٩

 ثم جمع القسمان مع مذكرات أخرى لم        ،)م١٩٨٨/ه١٤٠٩ -القسم الثاني   (
 .اد في بغدتتنشر وصدر

 ).م١٩٦٤/ه١٣٨٣ -بغداد : (المشهد الكاظمي في العصر العباسي )٨٠

: هاية االحتالل العثمـاني   المشهد الكاظمي من بدء االحتالل المغولي إلى ن        )٨١
 ). م١٩٦٥/ه١٣٨٥ -بغداد (

 ).م١٩٨٧/ه١٤٠٧ -بغداد : (مصعب بن عمير )٨٢

 - بيــروت - ٢ط (،)م١٩٧٢/ه١٣٩٢ - بيــروت - ١ط: (المعــاد )٨٣
 ).م١٩٧٨/ه١٣٩٨ -بغداد  - ٣ط (،)م١٩٧٨/ه١٣٩٨

 بغداد  - ٢ط (،)م١٩٨٨/ه١٤٠٨ - بغداد   - ١ط: (المعجم الذي نطمح اليه    )٨٤
 ).م١٩٩٢/ه١٤١٢ -

 ).م١٩٨٦/ه١٤٠٦ -بغداد ): (الجزء االول(معجم النبات والزراعة  )٨٥

 ).م١٩٨٩/ه١٤١٠ -بغداد ): (الجزء الثاني(معجم النبات والزراعة  )٨٦

 - بيــروت - ٢ط)(م١٩٩٨ -دمــشق : (   وطبــع الجــزءان معــا
 ).م٢٠٠٠

 ).م١٩٦٤/ه١٣٨٣ -بغداد : (المعمى واألحاجي واأللغاز )٨٧

 – بيـروت    - ٢ط (،)م١٩٦٥/ه١٣٨٥ - بغـداد    - ١ط: (سالميةإمفاهيم   )٨٨
 ).م١٩٧٣ه/١٣٩٣

 ).م١٩٩٥/ه١٤١٥ -بغداد : (المقداد بن عمرو )٨٩
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 ).م١٩٩٥/ه١٤١٥ -بغداد : (مالحظات في المعجمات المحققة المطبوعة )٩٠

 بغداد  - ٢ط (،)م١٩٧٠/ه١٣٩٠ - بغداد   - ١ط: (مناسك العمرة المفردة   )٩١
 ).م٢٠٠٤ -

 ).م١٩٩٢/ه١٤١٣ -بغداد : (من المستدرك على ديوان الخبز أرزي )٩٢

 - ٢ط (،)ه١٣٩٠ - مـشهد  - ١ط: (منهج الطوسي في تفـسير القـرآن    )٩٣
 ).م١٩٧٨ -بغداد 

ــصديق   )٩٤ ــصور والت ــين الت ــر ب ــدي المنتظ ــداد - ١ط: (المه  - بغ
 بيروت  - ٣ط (،)م١٩٧٢/ه١٣٩٢ - بيروت   - ٢ط (،)م١٩٦٨/ه١٣٨٨

 .)م١٩٧٨/ه١٣٩٨ - بغداد - ٤ط (،)م١٩٧٨/ه١٣٩٨ -

 ).م٢٠٠٤/ه١٤٢٥ -بغداد (: ميثم بن يحيى التمار )٩٥

ــوة )٩٦ ــداد - ١ط: (النبـ ــروت - ٢ط (،)م١٩٧٢/ه١٣٩٢ - بغـ  - بيـ
 - بيروت   - ٤ط (،)م١٩٧٨/ه١٣٩٨ - بغداد   - ٣ط (،)م١٩٧٢/ه١٣٩٢
 ).م١٩٧٨/ه١٣٩٨

 - بيـروت    - ١ط): (نقـد وتحليـل   (نصوص الردة في تاريخ الطبـري        )٩٧
 - بيروت   - ٣ط( ،)م١٩٧٧/ه١٣٩٧ - بغداد   - ٢ط (،)م١٩٧٣/ه١٣٩٣
 ).م١٩٧٧/ه١٣٩٧

 - بيروت - ٢ط( ،)م١٩٧٥/ه١٣٩٥ - بغداد - ١ط: (نهج البالغة لمن؟ )٩٨
 - بغـداد    - ٤ط (،)م١٩٧٦/ه١٣٩٦ - بغداد   - ٣ط (،)م١٩٧٥/ه١٣٩٥
 ).م١٩٧٨/ه١٣٩٨ – بيروت - ٥ط (،)م١٩٧٧/ه١٣٩٧

 ).م١٩٩٩/ه١٤٢٠ -وت  بير: (هاشم بن عتبة المرقال )٩٩

 - بيــروت - ١ط): (نقــد الفكــر الــديني(هــوامش علــى كتــاب  )١٠٠
 بيروت  - ٣ط (،)م١٩٧١/ه١٣٩١ - بيروت   - ٢ط (،)م١٩٧١/ه١٣٩١

 بغداد  - ٥ط (،)م١٩٧٥/ه١٣٩٥ - بيروت   - ٤ط (،)م١٩٧٤/ه١٣٩٤ -
).                                                م١٩٨٠/ه١٤٠٠ - بيروت - ٦ط (،)م١٩٧٨/ه١٣٩٨ -
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 :الكتب المحققة

في للصاحب أبي القاسم اسـماعيل بـن        اإلقناع في العروض وتخريج القوا     )١
  ).م١٩٦٠/ه١٣٧٩ -بغداد : (عباد

 -بغـداد    (:األمثال السائرة مـن شـعر المتنبـي للـصاحب بـن عبـاد              )٢
  ).م١٩٦٥/ه١٣٨٥

 -بغـداد   : (تاريخ العرب قبل االسالم لعبد الملك بـن قريـب األصـمعي            )٣
  ).م١٩٥٩/ه١٣٧٩

 -بغـداد    (:التنبيه على حدوث التصحيف لحمزة بن الحـسن االصـبهاني          )٤
 ).م١٩٦٧/ه١٣٨٧

ــن جنــي  )٥ ــدؤلي روايــة اب  - بغــداد -١ط: (ديــوان أبــي األســود ال
).                                                       م١٩٦٤/ه١٣٨٤ - بغداد -٢ط(، )م١٩٥٤/ه١٣٧٣

 بيـروت  -١ط: (ديوان أبي األسود الدؤلي صنعة أبي سعيد الحسن السكري         )٦
 بيروت  -٣ط(،  )م١٩٨٢/ه١٤٠٢ -بيروت   -٢ط(،  )م١٩٧٤/ه١٣٩٤ -
  ).                                         م١٩٩٨/ه١٤١٨ -

 -بغـداد   : (ديوان أبي طالب بن عبد المطلب صنعة أبي هفـان المهزمـي            )٧
  ).م١٩٩٢/ه١٤١٣

 -بغداد  : (ديوان أبي طالب بن عبد المطلب صنعة علي بن حمزة البصري           )٨
 ).م١٩٩٣/ه١٤١٣

  ).م٢٠٠٠/ه١٤٢١ -بيروت : ( معاوطبعت الصنعتان
 ).م١٩٩٣/ه١٤١٤ -بغداد : (ديوان المثقب العبدي صنعة األحول )٩

القـسم  (،  )م١٩٨٩/ه١٤٠٩ -بغداد  ): (القسم األول (ديوان الخبز أرزي     )١٠
ــاني ــداد ): (الث ــث(، )م١٩٨٩/ه١٤٠٩ -بغ ــسم الثال ــداد ): (الق  -بغ
القـسم  (،  )م١٩٩٠/ه١٤١٠ -بغداد  ): (القسم الرابع (،  )م١٩٨٩/هـ١٤١٠

 ).  م١٩٩٠/ه١٤١١ -بغداد ): (الخامس واألخير
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 ).م١٩٦٤/ه١٣٨٤ -بغداد : (ديوان الشيخ جابر الكاظمي )١١

 -٢ط(،  )م١٩٦٥/ه١٣٨٤ - بغـداد    -١ط: (ديوان الصاحب بن عبـاد     )١٢
 ). م١٩٧٤/ه١٣٩٤ -بيروت 

رسالتان في الفرق بين الضاد والظاء لمحمد بن نشوان الحميري ومحمـد           )١٣
 ).    م١٩٦١/ه١٣٨٠ -بغداد : (يابن يوسف األندلس

 ).م١٩٥٨/ه١٣٧٧ -بغداد : (الروزنامجة للصاحب بن عباد )١٤

شرح قصيدة الصاحب بن عباد في أصول الدين للقاضي جعفر بن أحمـد            )١٥
 ). م١٩٦٥/ه١٣٨٥ -بغداد : (البهلولي اليماني المعتزلي

 -بـاريس   : (شرح مـشكل أبيـات المتنبـي البـن سـيده األندلـسي             )١٦
 ).م١٩٧٧/ه١٣٩٧

للحسن بـن محمـد بـن       ) حرف الهمزة (العباب الزاخر واللباب الفاخر      )١٧
 ).م١٩٧٧/ه١٣٩٧ -بغداد : (الحسن الصغاني

للحسن بن محمد بن الحـسن      ) حرف الباء (العباب الزاخر واللباب الفاخر      )١٨
 : الصغاني

للحسن بن محمد بن الحـسن      ) حرف التاء (العباب الزاخر واللباب الفاخر      )١٩
 : الصغاني

للحسن بن محمد بن الحـسن  ) حرف الجيم(خر واللباب الفاخر   العباب الزا  )٢٠
 :الصغاني

للحسن بن محمد بن الحسن     ) حرف الحاء (العباب الزاخر واللباب الفاخر      )٢١
 :الصغاني

للحسن بن محمد بن الحسن     ) حرف السين (العباب الزاخر واللباب الفاخر      )٢٢
 ).م١٩٨٧/ه١٤٠٧ -بغداد : (الصغاني

للحسن بن محمد بن الحسن     ) حرف الطاء (اخر  العباب الزاخر واللباب الف    )٢٣
 ).م١٩٧٩/ه١٤٠٠ -بغداد : (الصغاني
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للحسن بن محمد بن الحسن     ) حرف الغين (العباب الزاخر واللباب الفاخر      )٢٤
 ).م١٩٨٠/ه١٤٠٠ -بغداد : (الصغاني

للحسن بن محمد بن الحـسن      ) حرف الفاء (العباب الزاخر واللباب الفاخر      )٢٥
 ).م١٩٨١/ه١٤٠١ -بيروت : (الصغاني

 - النجـف  -١ط: (عنوان المعارف وذكر الخالئف للصاحب بـن عبـاد    )٢٦
 - بغـداد    -٣ط(،  )م١٩٦٤/ه١٣٨٤ - بغداد   -٢ط(،  )م١٩٥٣/هـ١٣٧٢
 ).    م١٩٦٦/ه١٣٨٥

 ).م١٩٥٨/ه١٣٧٧ -بغداد : (الفرق بين الضاد والظاء للصاحب بن عباد )٢٧

د بغـدا : ( فصوص الحكم ألبي نصر محمد بن محمد بن طرخان الفارابي      )٢٨
 ).م١٩٧٧/ه١٣٩٦ -

ــاد  )٢٩ ــن عب ــماعيل ب ــصاحب إس ــة لل ــصول األربع ــشق : (الف  -دم
 ).م١٩٨٢/ه١٤٠٢

 -بغــداد : (كتــاب االشــتقاق لعبــد الملــك بــن قريــب األصــمعي )٣٠
 ).م١٩٦٨/ه١٣٨٨

كتاب السحاب والمطر وكتاب األزمنة والرياح ألبي عبيـد القاسـم بـن              )٣١
 ).م١٩٨٥/ه١٤٠٥ -بغداد : (سالم

 -بغـداد   : (اب النخل ألبي عبيد القاسم بن سالم      كتاب الشجر والنبات وكت    )٣٢
 ).م١٩٨٤/ه١٤٠٤

 -دمـشق   : (كتاب المتوارين للحافظ عبـد الغنـي بـن سـعيد األزدي            )٣٣
 ).م١٩٧٥/ه١٣٩٥

 -بغـداد   : (الكشف عن مساوئ شـعر المتنبـي للـصاحب بـن عبـاد             )٣٤
 ).م١٩٦٥/ه١٣٨٥
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 - بغـداد    -١ط): (الجـزء األول  (المحيط في اللغة للصاحب بن عبـاد         )٣٥
، )م١٩٧٨/ه١٣٩٨ - بغـداد    -١ط): (الجزء الثـاني  (،  )م١٩٧٦/ه١٣٩٦

 ).م١٩٨١/ه١٤٠١ - بغداد -١ط): (الجزء الثالث(

والجزء الحادي عـشر    ) األصل( الجزء العاشر    -الجزء األول   :  الطبعة الكاملة 
 ).م١٩٩٤/ه١٤١٤ -بيروت : (للفهارس الشاملة

فراهيـدي  مقدمة كتاب العين في أرجح نصوصها للخليـل بـن أحمـد ال             )٣٦
 ).م١٩٧٧/ه١٣٩٧ -بغداد : (البصري

 مناقب جعفر بن أبي طالب للحافظ ضياء الدين محمد بن عبـد الواحـد               )٣٧
 ).م١٩٦٩/ه١٣٨٩ -بغداد : (المقدسي الدمشقي الحنبلي

من وافقت كنيته كنية زوجه من الصحابة ألبي الحسن محمد بن عبـد اهللا           )٣٨
، )م١٩٧٢/ه١٣٩٢ - دمـشق    -١ط: (بن زكريا بن حيويـه النيـسابوري      

 ).م١٩٨٣/ه١٤٠٣ - دمشق -٢ط(

 ). م١٩٥٨/ه١٣٧٧ -بغداد : (نسيم السحر لعبد الملك بن محمد الثعالبي )٣٩

ــات   )٤٠ ــائس المخطوط ــى (نف ــة األول ــف -١ط): (المجموع  - النج
 : ، وتحتوي)م١٩٦٣/ه١٣٨٣ - بغداد -٢ط(، )م١٩٥٣/ه١٣٧٢

  . كتاب اإلبانة عن مذهب أهل العدل، للصاحب بن عباد  - أ
  .وان المعارف وذكر الخالئف، للصاحب بن عبادكتاب عن -  ب

  . كتاب إيمان أبي طالب، للشيخ المفيد-         ج

  . كتاب األضداد في اللغة، البن الدهان النحوي-         د
، )م١٩٥٣/ه١٣٧٣ -بغـداد   ): (المجموعة الثانيـة  (نفائس المخطوطات    )٤١

  :وتحتوي

 . ديوان أبي األسود الدؤلي  -        أ

  .رسالة أبي غالب الزراري في آل أعين - ب
  . األصول االعتقادية للشريف المرتضى- ج
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 .  التذكرة للصاحب بن عباد- د

): م١٩٥٥/ه١٣٧٤ -بغـداد   ): (المجموعة الثالثـة  (نفائس المخطوطات    )٤٢
 .صنعة أبي عبد اهللا نفطويه: لأديوان السمو

، )م١٩٥٥/ه١٣٧٤ -بغـداد   ): (المجموعة الرابعة (نفائس المخطوطات    )٤٣
 :وتحتوي

 . للشريف المرتضى:  مسألة وجيزة في الغيبة-       أ

   .للصاحب بن عباد: رسالة في أحوال عبد العظيم الحسني -       ب
  .لطاش كبري زادة: رسالة آداب البحث وشرحها -ج       
   .المدني) خان(للسيد علي : تخميس البردة -د       
 .د جواد البالغيللشيخ محم: مسألة في البداء -ه   

، )م١٩٥٥/ه١٣٧٥ -بغـداد   ): (المجموعة الخامسة (نفائس المخطوطات    )٤٤
 : وتحتوي

   .لعلي بن عيسى الرماني:  منازل الحروف-  أ
   .للشيخ المفيد: رسالة في خبر مارية -  ب

   .للشيخ المفيد:  مسألة في النص الجلي-ج  
 .للشريف المرتضى: مجموعة في فنون من علم الكالم -  د

، )م١٩٥٦/ه١٣٧٥ -بغـداد   ): (المجموعة السادسة (نفائس المخطوطات    )٤٥
 .شعر المثقب العبدي

، )م١٩٥٦/ه١٣٧٥ -بغـداد   ): (المجموعة السابعة (نفائس المخطوطات    )٤٦
وهي مطارحات فلسفية بين نصير الدين الطوسي ونجـم الـدين الكـاتبي،             

 :وتتضمن

  .للكاتبي:  رسالة في إثبات واجب الوجود-  أ
  .للطوسي: لتعليقات على رسالة الكاتبي ا-  ب
  . مناقشات الكاتبي لتعليقات الطوسي-  ج
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  . رد الطوسي على مناقشات الكاتبي-  د
 . االعتراف بالحق بقلم الكاتبي-ه   

: لمحمد بن زكريا بن دينار الغالبي البـصري، روايـة الـصولي          : وقعة الجمل 
  ).م١٩٧٠/ه١٣٩٠ -بغداد (

ته وتحقيقاته وبحوثه إهتمام طبقات مختلفة من المجتمـع،                 وقد نالت مؤلفا  
وكُتب عنها الكثير سواء ما أرسل للمؤلف نفسه، أو ما نشر عنها داخل العـراق             

  : وخارجه، وممن كتب من الغربيين
مدير معهد الدراسات اإلسالمية في جامعـة       ) شارل بالت (المستشرق الفرنسي   

للدراسات في فينيسيا في    ) ديكلي(معة  من مؤسسة جا  ) فينسينزوستركا(باريس، و 
مدير المعهد الثقافي اإليطالي    ) مارتينو ماريو مورانو  (إيطاليا، واألستاذ الدكتور    

  . في بيروت
القـاهرة،  /الدكتور إبراهيم مدكور رئيس مجمـع اللغـة العربيـة         : ومن العرب 

مـد  دمشق، والـدكتور أح /واألستاذ أحمد راتب النفاخ عضو مجمع اللغة العربية 
محمد نور سيف من كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في جامعة الملك عبـد             

كلية الحقـوق القـاهرة،    / مكة المكرمة، واألستاذ الدكتور رؤوف عبيد       / العزيز
دمـشق،  /واألستاذ الدكتور شكري فيصل األمين العام لمجمـع اللغـة العربيـة           

الكويـت،  /أحمـد فـراج   والدكتور صالح الدين المنجد، واألستاذ عبد الـستار         
واألستاذ الدكتور عبـد الهـادي التـازي مـدير المعهـد الجـامعي للبحـث                

دمـشق،  /الرباط، واألستاذ عبد الهادي هاشم عضو مجمع اللغة العربيـة        /العلمي
واألستاذ عيسى الناعوري األمين العام لمجمع اللغة العربية األردني، واألسـتاذ           

معة الدول العربية، واألستاذ محمد أبا      جا/قاسم الخطاط مدير معهد المخطوطات    
المغرب، واألستاذ محمد بن عباس     /حنيني وزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية     
الرباط، واألستاذ محمد عبد الفتـاح     /القباج محافظ الخزانة العامة للكتب والوثائق     
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الحلو من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والـدكتور محمـد مرسـي             
  .جامعة الدول العربية/لخولي الخبير في معهد المخطوطات العربيةا

المرجع األعلى، آية اهللا العظمى السيد أبـو القاسـم الخـوئي،            : ومن العراقيين 
واألستاذ جعفر الخليلي، والدكتور خليل إبراهيم العطية، واألستاذ روفائيل بطـي       

، )اليقظـة (ريـدة   ، واألستاذ سلمان الصفواني صاحب ج     )البالد(صاحب جريدة   
واألستاذ طارق مرتضى الخالصي، والسيد عبد الرزاق الحسني، واألستاذ عبـد           
الغني الدلي، وآية اهللا العظمى السيد عبد الهادي الشيرازي،واألستاذ كـوركيس           
عواد عضو المجمع العلمي العراقي، ومعالي الشيخ محمـد رضـا الـشبيبي،              

مصطفى جواد، والـدكتور نـوري      والعالمة السيد مرتضى الحكمي، والدكتور      
  .جعفر

وقد .         قرض الشعر في بواكير عمره الشريف، ونظم في أغراض مختلفة         
، ومجلة البيـان، وكـذلك   )الساعة(نشر بعضه في الصحف والمجالت، كجريدة     

  : وهذه نماذج من شعره). شعراء الغري(في كتاب 
  ): م١٩٤٦(النبوي الشريف  بمناسبة المولد )يا رسول السالم(من قصيدة بعنوان 

  )محمــد(حينمــا أشــرق الوليــد 
ــده العــوالم ســجد   فانحنــت عن
  يهتدي الكون في سـناه ويرشـد      
ــد  ــارس أخم ــار ف ــا لن   عبقري

 

      أشــرق الكــون بالــسنا يتوقــد 
  حادث هز عـالم األرض بـشرا      
  الح فــي عــالم الجهالــة بــدرا
  وتراءى في ظلمة الشرك نـورا     

  

  ): م١٩٦٥ ()كربالءفي (ومن قصيدة له بعنوان 
  ومن يكن أولى منه منجى وملتجا     
  طريقا لتحقيق األماني ومنهجـا    
  سناً بالدم الزاكي الطهور مموجا    
  عبيرا بأشذاء الجنـان مؤرجـا     

      قصدت شهيد الطف ملتجئا بـه      
  أقبل بابـا صـاغه اهللا للـورى       
  وألثم قبرا طبق األرض والـسما     

  تاف من ذاك الضريح وتربه    وأس
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  متى نالها االنسان منه فقد نجـا      
  

ــفاعة  ــه ش ــد اإلل ــائله عن   أس

 

ومن قصيدة له في رثاء المرجع األعلى السيد أبي الحسن االصفهاني 
  ):م١٩٤٦(

  أصم فلم أسمع لشخصك ناعيـا     
  وأصبح دست العلم أجرد خاويـا     
  وقد لبست برد المـصيبة داميـا      
  وخطّت يد األشجان فيها المآسيا     
    وهذي ربوع الفكر تبكيك بانيـا     

       حسن صات النعـي وليتنـي      اأب 
  تزعزع عرش الدين وانهد ركنـه   
  لفقدك شمس المشرقين تكـورت    
  وهذي قلوب المـؤمنين تحرقـت     
  وهذي نوادي العلم ترثيك منـشئا     

 

 فارضاً على نفسه اإلقامة اإلجبارية      -        اعتزل الحياة العامة، ولزم داره      
 السيد محمد بـاقر   السعيد، العظمى، الشهيد وذلك بعد اعدام ابن عمته، آية اهللا   -

   .م١٩٨٠- ه١٤٠٠ سنة الصدر
 وقد الزمه المرض في أواخر عمره الشريف، ولكنه لم يستـسلم لـه، وكلمـا               

، حتـى   )إمش بدائك ما مشى بـك     (: تشرفت بزيارته وسألته عن صحته يجيب     
  .رجعت نفسه المطمئنة راضية مرضية

، فمنـذ    وصـفاته وتواضـعه    ه أخالق صفعجز عن و  يقلم  الوالحق ان           
 لمست منه غاية الرعاية، وأوالنـي       -قبل أكثر من ربع قرن     -تشرفت بخدمته   

فاستفدت منه، وأخذت عنه، وكان في منتهى تواضـع         . ما ال أستحق من العناية    
  . األكابر لألصاغر

 إذا سئل أجاب على البديهة، جوابـا  -وهو يعاني ما يعاني -كان مجلسه ال يمل   
ي غاية الوضوح، شافيا وافيا كافيا، تستشعر منه ان يديه على المنبـع دائمـا،               ف

  . جواب حاضر في ذهنه،وكأن لكل سؤال
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كان مفزعا في   .  ويتفقد أحوالهم   صغيراً وكبيراً،  كان يسأل عن األهل واألصدقاء    
المهمات، ساعيا في قضاء الحاجات، وكم من كربة قد فرجهـا، ومـصيبة قـد               

  .جودا نافعا للكل، بكل ما في هذه الكلمة من معنىكان و. هونها
ــضنين  ــه ل ــان بمثل   إن الزم

 

  هيهات أن يجود الزمان بمثلـه      
  

قبيـل غـروب يـوم      ) ٨ر٢١(        توفي في داره في الكاظمية، في الساعة        
، وشيع صبيحة اليـوم التـالي تـشييعا           ه١٤٢٧ سنة    جمادى اآلخرة  ٢٦السبت  

وبعـد أداء   . ظمية إلى الصحن الكاظمي الـشريف     حافال مهيبا، من مغتسل الكا    
مراسم زيارة اإلمامين عليهما السالم، صلى عليه سماحة الشيخ حسين آل ياسين            

صـباحاً، فـي    ) ١١ر٣٠( ودفن في الـساعة      -وهو الذي خلفه، وقام مقامه     -
الزاوية اليسرى البعيدة من سرداب الحجرة الثانية يمين الـداخل إلـى صـحن              

  ). ، وفق الترقيم الجديد٦٥غرفة رقم (الرجاء المراد من باب 
وأقيمت مجالس الفاتحة على روحه الطاهرة في الكاظميـة والنجـف وإيـران             

وأبنه العلماء والفضالء والساسة، وتناقلت وسـائل االعـالم المقـروءة           . ولبنان
ونعته العديد من المواقـع االلكترونيـة علـى        . والمسموعة والمرئية خبر وفاته   

، وأثنت على الفقيد، ودوره الفاعـل فـي ميـادين      )االنترنيت(لعنكبوتية  الشبكة ا 
  .الحياة كافة،  ونشرت شذرات من سيرته وأعماله

        وأقيم الحفل التأبيني لمناسبة مرور أربعين يوما على وفاته، في جـامع            
،  ه١٤٢٧يوم السبت االول مـن شـهر شـعبان سـنة     آل ياسين في الكاظمية،     

، وشارك فيه وفد يمثل المرجعية الدينية، ومجموعة مـن          ٢٦/٨/٢٠٠٦الموافق  
  . العلماء واألساتذة والشعراء

كان بحق مفخرة من مفـاخر هـذا        (:         ومما جاء في كلمة وفد المرجعية     
العصر في دينه وتقواه وفي علمه الجم وأدبه الرفيع، وكان من أولئك الرجـال               

وقـد  . دوا رسالتهم الدينية على أفضل وجه     الذين صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه، وأ      
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فأثكل العراق برحيله، وفقدت به االمة االسالمية أحـد         ) أعلى اهللا مقامه  (قضى  
رجالها األفذاذ، وخسرت الكاظمية المقدسة علماً من أعالمها البارزين، وانـثلم            
بفقده ركن من اركانها العظام، وخبا نجم آخر من نجوم آل ياسين الكرام، الـذي       

  ).الما أضاء للناس علماً وتقى ونبالً ومحامد كثيرة أخرىط
 رحمة  -كان  (:         ومما جاء في كلمة العالمة الدكتور حسين علي محفوظ        

 من أمثلة العلماء العاملين، الذين أنجب بهم هذا البيت الكريم العظـيم،      -اهللا عليه 
مة الـدين والعلـم     كان من الهمم الكبار، في خد     . ومن مفاخر الكاظمية ومآثرها   

  .)ومن معارف الثقافة والمجتمع. واألدب
  : الشاعر راضي مهدي السعيد بقصيدة مطلعهااألستاذ         وممن رثاه 

  فلتصمت الكلمات طي لـساني    
  فأنا أعـانق دمعـة األحـزان      

 

  ها أنت أكبر من فمي وبيـاني        
  ولتنحن كـل الـضلوع مهابـة      

  

  :عيد الكاظمي قصيدة بالمناسبة مطلعها        وألقى االستاذ الشاعر محمد س
  فمصاب في داخلي ومـصيب    

  
ــب ــسددا ال يخي ــا م   وزعيم
  شمعة تصنع الـسنا وتـذوب     
    هزني ذلـك الكيـان المهيـب      

       كـامني رؤى وخطـوب     هيجتْ 
  :ومنها

  كنت سيفا يا ابن الرضا ومنـارا      
  كنت والليل بـين زهـد وسـهد       
  كلما أبصرتك عينـاي شخـصا     

 

  : االستاذ الشاعر رياض عبد الغني بقصيدة مطلعها        وشارك
  وقــوي عزمــك مــا انهــدم
ــدم  ــة الق ــن رؤاك دامي   ـ

 

  هللا صـــبرك مـــا انـــثلم 
ـ        سارت على حـسك الـسني

 

وارتجل سماحة السيد حسين السيد محمد هادي الصدر، رئيس المجمع السياسي           
لجمـالي،  العراقي، كلمة بالمناسبة، وألقى كذلك كل من االستاذ عبد الحـسين ا            
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. واتحاد االدباء والكتاب في العراق، والدكتور جمال الدباغ، كلمـات بالمناسـبة           
  . االستاذ الدكتور محمد حسين آل ياسين نجله األكبر،وألقى كلمة االسرة

  : ومن قصيدة لالستاذ الشاعر عبد الهادي بليبل في رثائه
  بيوم رحيلك انتظمـت وفـودا     
  وكنت ألهلهـا علمـا فريـدا      

ــا قــصيداوفقــدك رز     ؤه أعي

      جموع الناس باالحزان وافـت     
  بكتــك مــدينتي حزنــا وحبــا
  رحيلــك حزنــه ألــوى بيانــا

 

  :ولمناسبة الذكرى السنوية االولى، قال االستاذ الشاعر محمد سعيد الكاظمي
  عام مضى وجميل ذكرك حاضر والجـو عـاطر        
  لــو أنــصفتك الكاظميــة أبنتــك علــى المنــائر

  حـافي األقـدام حاسـر     ولسار موكبنـا لقبـرك      
  ولظّل ينثـر حولـك مثـواك الآللـئ والجـواهر          
  ولما وفـى عـن ليلـة قـضيتها بـين المحـابر            

          

  :ولكاتب هذه السطور في تاريخ وفاته
  نادرة العصر فريـد الـزمن     

  )١("إمامنا الحسين بعد الحـسن    
 

      من آل ياسين فقـدنا الحـسن       
  قـضى "الحسن الزكـي أرخ     

 

  )مرتّبة زمنياً (صادر الدراسة عن الشيخ محمد حسن آل ياسينمن م        

 - ه١٣٦٨، بغـداد    ٣، ج ١ديوان الشيخ كاظم آل نوح خطيب الكاظميـة، ج         .١
 م ١٩٤٩

 م١٩٥٥ - ه١٣٧٥، النجف األشرف ٧شعراء الغري، علي الخاقاني، ج .٢

                                                        
االشارة إلى الشيخ حسين آل ياسين، الذي خلف شيخنا المترجم، وقـام             ال تخفى التورية و    )١(

 .مقامه
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 ه١٣٧٦، النجف األشرف،    ٣ماضي النجف وحاضرها، جعفر آل محبوبة، ج       .٣
 م١٩٥٧ -

 م١٩٦١ - ه١٣٨١، بيروت ٥٢الشيعة، محسن األمين العاملي، جأعيان  .٤

معجم رجال الفكر واألدب في النجف خالل ألف عام، محمد هادي األمينـي،              .٥
 م١٩٦٤ -ه١٣٨٤، النجف األشرف، ١ط

معجم رجال الفكر واألدب في النجف خالل ألف عام، محمد هادي األمينـي،              .٦
 م١٩٩٢ - ه١٤١٣، إيران ٢ط

، ١٥، ج ١٤، ج ١٣، ج ١٢، ج ٧، ج ٦ي اآلثار الفََرجيـة، ج    األزهار األرجية ف   .٧
 ه١٣٩٦ -ه ١٣٨٤فرج عمران القطيفي، النجف األشرف 

 ١٩٦٥األدباء العراقيون المعاصرون وإنتاجهم، سعدون الريس، بغداد  .٨

معجم المطبوعات النجفية، الشيخ محمد هادي األمينـي، النجـف األشـرف             .٩
 م١٩٦٥ - ه١٣٨٥

في القرنين التاسع عـشر والعـشرين، كـوركيس         معجم المؤلفين العراقين     .١٠
 ١٩٦٩، بغداد ٣عواد، ج

، محمد مفيد آل ياسين،     ١٩٧٠-١٨٧٠المطبوع من مؤلفات الكاظميين بين       .١١
 م١٩٧٠ - ه١٣٩٠بغداد 

 - ه١٣٩٠فلسطين في الشعر الكاظمي المعاصر، عبـاس علـي، بغـداد             .١٢
 م١٩٧٠

ليلـي، بيـروت    ، جعفر الخ  ٣موسوعة العتبات المقدسة، قسم الكاظمين، ج      .١٣
 م١٩٧٠ - ه١٣٩٠

 م١٩٧٢مرايا الزمن المنكسر، ديوان راضي مهدي السعيد، بغداد  .١٤

 م١٩٧٣مكتبات الكاظمية العامة والخاصة، طارق الخالصي، بغداد  .١٥

ه ١٣٩٧، إعداد المكتبة الوطنية، بغـداد       ١٩٧٥النتاج الفكري العراقي لعام      .١٦
 م١٩٧٧ -
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 ه١٣٩٨، بغداد  ١د الرحمن، ج  فهرست المطبوعات العراقية، عبد الجبار عب      .١٧
 م١٩٧٨ -

حياته وآثاره، الِسفر األول، طارق الخالصي،      : الشيخ محمد حسن آل ياسين     .١٨
 م١٩٨١ - ه١٤٠١بيروت 

حياته وآثاره، الِسفر الثاني، طارق الخالصي،      : الشيخ محمد حسن آل ياسين     .١٩
 م١٩٩١ - ه١٤١١بغداد 

المطبعـي، بغـداد    ، حميد   ١موسوعة أعالم العراق في القرن العشرين، ج       .٢٠
 م١٩٩٥

 م١٩٩٥ - ه١٤١٦مؤلفات آل ياسين، أثير محمد آل ياسين، بغداد  .٢١

 م١٩٩٧، صباح ياسين، بغداد ١٩٩٧ – ١٩٤٧المجمعيون في العراق  .٢٢

، )رسالة ماجستير (الشيخ محمد حسن آل ياسين وجهوده في اللغة والتحقيق           .٢٣
 م٢٠٠٢ - ه١٤٢٣بتول ناجي الجنابي، بغداد 

وسي، جمعه وعلّق عليه محمد رضا القاموسـي، بغـداد          ديوان صادق القام   .٢٤
 م٢٠٠٤

  

  
  انموذج من خط الشيخ آل ياسين وتوقيعه
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  آل نوحكاظم  بن الشيخ  محمد حسينكتور الد-١٣٠
    ه١٣٥٦ -١٣٢٥

 محمد حسين بن الشيخ كاظم بن       كتورالد        
  .الشيخ سلمان آل نوح الخطيب

 ٢٣لسبت  صبيحة يوم ا          ولد في الكاظمية    
وهو أكبـر أوالد    .    ه١٣٢٥سنة  جمادى اآلخرة   

   :أبيه وقد أرخ والده ذلك العام بقوله
  كم لإلله من هبات شافيه     

    بها سرور لفؤاد موجع                       

  

  
  

  ندب سوى در العلى لم يرضع     
  "قد أخجل البدر بأسنى مطلـع     

 

علي قد مـن بـأزكى ولـد              
  لمـا بـدا   "خـه   فقلت في تاري  

 

دخل المدرسة االبتدائية في الكاظمية وتخرج فيها، ثم أكمل دراسته فـي                  
م، وقبل في الكلية الطبية ليتخرج فيهـا    ١٩٣١اإلعدادية المركزية في بغداد عام      

  . ه١٣٥٥/م١٩٣٦سنة 
وكان قبل دخوله الكلية يرتقي المنبر، ويقرأ المقدمة قبل صعود أبيه، وهو مـن              

  . الشيخ مرتضى الخالصي، والشيخ عبد الغني المختارتالمذة
الدكتور كمال السامرائي   ) اإلعدادية والكلية (        ذكره شريكه في الدراستين     

ومما هون علي األمور المدرسية هو      : "، ومما قاله  )حديث الثمانين (في مذكراته   
 أحـدهم   تعرفي على زمالئي في الصف، وتدريجياً رأيتني أختص باثنين منهم،         

واسمه محمد حسين كاظم يتكلم بهدوء، ويتحرك بوقار، ويميل إلـى الجـد، وال          
  ".ينزع إلى الهزل

 جمادى اآلخـرة    ٢٣        توفي في المستشفى الملكي في بغداد، يوم االربعاء         
، ونقل جثمانه إلى ساحة الكلية الطبية، حيث أبنه أساتذته وزمالؤه،             ه١٣٥٦سنة  
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ية، وغسل فيها، وحمل إلى الصحن الشريف بتشييع عظـيم،          ثم حمل إلى الكاظم   
، ودفن مع أمه فـي      )عليهما السالم (وطافوا به حول الضريح المقدس لإلمامين       

 وقد دفن أبـوه   . الحجرة األولى يسار الداخل إلى صحن قريش من باب صافي،         
  .)، وفق الترقيم الجديد٢٨حجرة رقم (الشيخ كاظم آل نوح بها فيما بعد، 

مت له مجالس الفاتحة في أماكن متعددة في الكاظمية، ومنها مجلس الفاتحـة   وأقي
، وقُرئـت   ه١٣٥٦ جمادى اآلخرة سـنة  ٢٥الذي أقامه السيد جعفر عطيفة يوم    

الشيخ قاسم الحلي، والسيد محمد شـديد، والمـال         : فيه عدة قصائد منها للشعراء    
  . د أمين الوردسلمان االنباري، وذيبان المولى البغدادي، والسيد جوا

 ٩ثم أقيم حفل تأبيني بمناسبة األربعين في الحسينية الحيدريـة، يـوم الجمعـة               
، )مدير الصحة العـام   (الدكتور سامي شوكة    : وممن شارك فيه  .    ه١٣٥٦شعبان  

الشيخ محسن أبو الحب، والشيخ قاسم      : والدكتور شريف عسيران، ومن الشعراء    
  .   دي الشماع، والسيد محمد شديدالحلي، وعبد الغني الجلبي، وعبد الها

        وقد أثر فقده غاية التأثير في والده الشيخ، وظهر ذلك جلياً في القـصائد              
علـيهم  (التي رثاه بها، وفي حاله على المنبر، حينما كان يرثي شباب أهل البيت      

قصيدة، ومجموع أبياتها   ) ٢٥(وقد بلغت قصائده    . ، وخاصة علي األكبر   )السالم
  :تاريخاً، وهذه القصائد مبثوثة في ديوانه المطبوع، منها) ٢١(، تضم )١٢٠٧(

  لم أنسه قط مـا كـر الجديـدان        
  بأخذ نفسي بل روحي وريحـاني     
  ما جّل خطب وهد الخطب أركاني     
  إن أظلم الجو في عيني وأعيـاني      

 

خطب دهاني فاشجاني وأضـناني          
دهاني الخطب صبحا ثم عاجلني          

   في الخطوب إذا   بني كنت معيني  
  بني كنت سميري كنت باصـرتي     

 

وعزى والده ورثاه خلق كثير، من علماء وفضالء وأدبـاء وشـعراء، كالـشيخ     
محمد رضا الشبيبي، والسيد ميري البادكوبي، والسيد محمد العـسكري، ورثـاه      

  :الشيخ حسن بن الشيخ مرتضى آل أسد اهللا بقصيدة مطلعها
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  فعــالم يحفــل كــائن بحياتــه
  فكيف بمن يعيش لذاتـه    يردى  

ــه   ــا بوفات ــت آمالن   وتحطم
 

غدر الزمان وكنت خير هباتـه           
إن كان من وقف الحياة لغيـره            

  يا راحالً أدمى القلوب مـصابه     
 

  :وممن أرخ عام وفاته الشيخ محمد رضا آل أسد اهللا فقال
ــين   ــان ح ــه ح ــا ومن   وفارقن
ــين  ــث وم ــه حن ــا ب ــا م   يمين

ـ        )١("سينإلى الجنات اال ارتحل الح
 

ــداة أودى        ــسين غ ــد الح محم
حلفـت بحبـه المغـروس طبعـا          

  أرخ"على الدنيا العفـا مـذ قيـل         
  

 

  
  على مفكرته الشخصية محمد حسين تور الدكانموذج من خط

                                                        
: ، حـديث الثمـانين  ٣٢٥-٣/٣٢٠: تاريخ أعالم الطـب العراقـي     :  من مصادر ترجمته   )١(

 .٣٨٤-٣٥٥: ، ديوان الشيخ كاظم آل نوح، شيخ الخطباء كاظم آل نوح١٤٣-١/١٣٨
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  حسين محفوظ العامليمحمد بن الشيخ الشيخ  -١٣١
   ه١٢٦٢ -١٢٢٦

  .فوظ العاملي، الكاظمي بن الشيخ حسين بن الشيخ علي محالشيخ محمد        
العلوية ، وأمه  ه١٢٢٦هر جمادى األولى سنة        ولد في الكاظمية في ش 

، جد براهيم شرف الدينإ السيد صالح بن السيد محمد بن السيد بنترحمة 
  .السادة آل الصدر، األسرة العلمية المعروفة

د نص استاذه وق .كان من تالمذة الشيخ محمد علي مال مقصود الكاظمي        
يقال انه بلغ رتبة و. لكثيرين على اجتهاده، وبلوغه المراتب العليا في العلم

  . االجتهاد، وله ثالث وعشرون سنة، وله كتب في الفقه واالصول
:         ذكره السيد محمد علي في كتابه اليتيمة في ذيل ترجمة أبيه فقال

به، وقام في القضاء والفتيا  محمد، فصلى بمحرا)١(أعقب نجله األكبر األوحد"
  ".وأول اقبال الدنيا انتقل إلى رحمة ربه، والتحق بأبيه. مقامه

ودفن ،  ه١٢٦٢أي في شهر ذي الحجة سنة توفي بعد أبيه بستة أشهر،         
  . )٢(في اإليوان المقابل لمقبرة الشيخ المفيدفي الرواق الشرقي، جنبه 

  
  
  
  
  
  

                                                        
  .الشيخ علي ال يخفى ان له أخوة، وقد مرت ترجمة أخيه )١(
: ، الكـرام ١٤٦-١/١٤٥ :أوراق الشيخ راضي آل ياسين، التكملـة  :  من مصادر ترجمته   )٢(

  .٢/١٤٥: ، اليتيمة٩/٢٤٨: ، معجم المؤلفين٣/٣٨٩
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 يخ محمد مهدي السلطان آبادي  الشيخ محمد حسين بن الش-١٣٢
   ه١٣١٤ -٠٠٠٠

        الشيخ محمد حسين بن الشيخ محمد إسماعيل الكرهرودي السلطان 
  .آبادي

هاجر إلى النجف .         ولد في قرية كرهرود وهي من توابع سلطان آباد
األشرف، وكان مواظبا على الحضور في معاهد العلم، واالستفادة من كبار 

 وكان من أوائل المهاجرين إليها، إذ لحق  سامراء،م هاجر إلىالمدرسين، ث
بالسيد المجدد الشيرازي، وبقي هناك أكثر من عشرين سنة، والزم درسه، 

، فتركها  ه١٣١٢وواصل السير في الحضور عليه، إلى أن توفي أستاذه  سنة 
  .وهبط الكاظمية

،  محققاً، اصولياً كامالًضالً، فا عامالًكان عالماً: "        قال السيد في التكملة
 في كتب حديث أهل السنة، وكتب الكالم، وكتب ، خصوصاً خبيراًمحدثاً

  . " طويل الباع، كثير االطالع، دائم التصنيف.المناظرة
 فاضالً بارعاً، محدثاً كان: "        وقال الشيخ محمد أمين الخوئي في مرآته

  ".اً باألخبار واآلثار والسيرمتكلماً، حسن المناظرة، جيد البيان، محيط
، في )كچحاج اغا كو( ، ومن أجل هذا كان يلقب بـ كثيرةصنف كتباً        

: ، ومنها)الحاج اغا النوري(مقابل الشيخ حسين النوري الذي كان معروفاً بـ
، وكتاب كتاب حل المعاقد عن وجوه الفرائد، ومنتهى الوصول إلى علم االصول

جيح مسائل الرسائل، وكتاب أشرف الوسائل إلى فهم توضيح الدالئل على تر
 ،كتاب جامع الدين والدنيا، وكتاب الشهاب الثاقبالرسائل، وكتاب الهداية، و

واإلشارات اللطيفة الحسان، وكتاب الصراط السوي  ،كتاب فرائض المعارف
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، )صلى اهللا عليه وآله وسلم(والبرهان الجلي في تعيين خالفة علي بعد النبي 
  .)١(هاوغيراب الفلك المشحون، وكتاب منبع الحياة ومسلك النجاة، وكت

حدى حجر الصحن إ ودفن في  ، ه١٣١٤توفي في بلد الكاظمين سنة         
  .)٢( القريبة من باب الفرهادية الشرقيةالشريف

ولده الشيخ  ، ورزق منها على ابنتههر الشيخ مال فتح علي السلطان آبادياص
  .علي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
، ١/٦٢٧: ، مرآة الـشرق ٣٨٣-٥/٣٨١: ، التكملة ٩/٢٥٤: األعيان:  من مصادر ترجمته   )١(

  .٩٠: لرازي، هدية ا٦٦١-٢/٦٥٩: ، نقباء٢/٦٧٨: معجم رجال الفكر
، وهـي   ، في صـحن قـريش     )  ه١٣٨٢ سنة   المتوفى (يخ علي المحقق  ـ وحجرة ابنه الش   )٢(

 الـدكتور   االستاذ، كما أفادوالظن ان أباه مدفون فيها. الرابعة يسار الداخل من باب صافي     
   .حسين علي محفوظ
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 الصدر  السيد محمد حسين بن السيد هادي-١٣٣
   ه١٣٣٠ -١٢٨٨

السيد محمد حسين بن السيد هادي بـن                
 .سويالسيد محمد علي بن السيد صالح المو

، ونـشأ     ه١٢٨٨        ولد في الكاظمية سنة     
فيها، على أبيه وأخيه األكبـر الـسيد حـسن          

أخذ مبادئ العلوم العربيـة، وسـطوح     . الصدر
فقه وما إليه في الكاظمية، ثـم هـاجر إلـى           ال

  النجف األشرف ودرس على بعض فـضالئها،      

  

  

  
  .ثم رجع إلى مسقط رأسه

        وفق الداء فريضة الحج مرتين، وسافر إلى خراسان لزيارة اإلمام علي 
وزار أرحامه وأسرته في جبل عامل، وعرج منها على ). ع(بن موسى الرضا 

  . ابن اخته السيد عبد الحسين شرف الدينمصر، وقد صحبه إليها
كان سيداً شهماً كريماً، رفيق القلب، رقيق : "        قال الشيخ راضي آل ياسين

الجانب أبي النفس، عالي الهمة، حاضر الذهن، قوي الحجة، لطيف الحديث، 
  ".كثير الروايات

ة سنظهر يوم الجمعة الخامس من شهر شوال         توفي في الكاظمية 
، ودفن مع أبيه في الصحن الشريف، في الحجرة الثالثة يمين الداخل  ه١٣٣٠

  .إلى الصحن الكاظمي من باب المراد
  :وممن رثاه ابن اخته الشيخ مرتضى آل ياسين بقصيدة طويلة قال في مطلعها

  أم يمين عادت لهاشـم شـال      
  فثوى طي أرضـها مـستهال     
  عجباً كيف أصبح الطود سهال    

 

ـ   ــسام آلل أحمـ ــالأح      د ف
      أم هالل السما عـراه أفـول      
  طود فضل هوى فأصبح دكـاً     
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  :ورثاه الشيخ كاظم آل نوح بقصيدة مطلعها
  يميناً بها الموت الزؤام كمـين     

  
  )١("حكاه بجنات الخلود قطين   "

  

 

  لوت من لؤي للمنون يمــين       
  :والبيت األخير

فما أحد بالبر والفوز أرخـوا                  
  

والـسيد  ، والـسيد محمـود،   )مرت ترجمته(السيد أحمد : ثة أوالد هم  وخلف ثال 
  .محمد صادق، واألخير صهر ابن عمه السيد محمد بن السيد حسن الصدر

  
  

  
  السيد محمد صادق الصدر و السيد محمد الصدر

  
  
  
  
  

                                                        
، ٤٢٥-١/٤٢٣: أوراق الشيخ راضي آل ياسين، بغيـة الـراغبين        : من مصادر ترجمته   )١(

 .٢/٦٦٥: ، نقباء٣٢١-٣/٣٢٠: الحقيبة
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   السيد محمد بن السيد راضي االعرجي الكاظمي-١٣٤
   ه٠٠٠٠ -٠٠٠٠

 ،د راضي بن السيد حسن الحسيني االعرجيالسيد محمد بن السي        
  .الكاظمي

في حياة ] من النجف[هبط إلى الكاظمية : "        قال الشيخ راضي آل ياسين
 وتوفي عن مؤلفات لم تخرج .أبيه، فكان خريج عمه المحقق، وله منه إجازة

  )".شأن الرجل بال عقب(إلى البياض، وما زالت أيدي الحوادث 
شيخ في الكرام البررة ناقالً عن كتاب نفحة بغداد؛ ان له         وترجمه ال

  .رسالة في فقه الطهارة والصالة، ومراده الرسالة العملية
        وكان السيد المترجم قد تزوج ببنت عمه واستاذه، خديجة بنت السيد 

  .محسن األعرجي، ورزق منها ولده العالم العابد الزاهد، السيد عبد اهللا
  .ولم أعرف سنة والدته، وال تاريخ وفاته. )١(ودفن في الكاظمية  توفي       

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

                                                        
 .٣/٤٠٣: أوراق الشيخ راضي آل ياسين، الكرام:  من مصادر ترجمته)١(
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 الزنجاني   الشيخ محمد رضا بن الشيخ عبد الوهاب-١٣٥

   ه١٣٦٧ -١٢٨٨
            

الشيخ محمد رضا بن الشيخ عبد         
 .الوهاب الزنجاني

 ،  ه١٢٨٨        ولد في زنجان في سـنة       
ت العلوم فيها، ثـم     ودرس األوليات ومقدما  

هاجر إلى النجف فحضر على المولى علي       
النهاونـدي، وعلـى الــسيد أبـي تــراب    
الخوانساري، واخـتص بـالمولى محمـد       

   الحـب   وكـان كثيـر   . الفاضل الشربياني 

  

  

  
وبعد وفاة استاذه سافر مع  .الشربياني، والحنو على ولده الشيخ حسنالستاذه 

ا وعاد إلى الكاظمية في حدود سنة الشيخ حسن إلى آذربيجان، ثم تركه
  . ه١٣٣٥

  .الشيخ راضي آل ياسين:         من تالمذته
ثم ". كان من أصدقائي في النجف: "        قال الشيخ آغا بزرك في وصفه

 من أهل الدين والنسك والتقى والخشوع، ومن العباد - رحمه اهللا–كان : "قال
العلوم الرياضية الشرعية، وشاهدنا كما كانت له يد طولى في . الزهاد العرفاء
له يد باسطة في : "ونقل عن الدكتور حسين علي محفوظ ما لفظه". بعض حاالته

ة، وكانت له حاالت عجيبة، والذي كنت أسمعه انه كان يزور بريغالعلوم ال
المقابر دائماً، وكان إذا استخار بالقرآن ظهرت على وجهه إمارات الخشوع 

  ."وبكى
عالم فاضل، فقيه اصولي، متكلم : ")الحقيبة( في  الصدر السيد عليقال        و

كانت حالته حالة المتزهدين : "وقال أيضاً". حكيم رياضي، محقق مدقق
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المتقشفين، واختار لنفسه االبتعاد عن المجتمعات والمجالس العامة، واالنزواء 
وال وله أح. في حجرة فوق سور الصحن الشريف، يقصده من له إليه حاجة

  ".يختص بها، منها الصبر على العبادة
        كان من الملتزمين بالدخول إلى الحرم الكاظمي أول ما يفتح وقت 

وربما . السحر، فيبقى إلى أن يصلي الصبح، وبعد التعقيب يخرج فيذهب للمشي
  .بعد عن البلد ساعة أو أكثر، فال يرجع إال بعد شروق الشمس وارتفاعها

الً ببعض شيوخ العمارة، ويذهب إليها، ويقيم الشهر         كان متص
وانقطع في أواخر حياته عن الخروج إليها، ولكن تأتيه . والشهرين، وهناك يتعبد

  .من غلة أرض هناك ما يسد بعض حاجته
عمة (        تزوج الشيخ محمد رضا بكريمة سلمان بن الحاج عيسى الدباغ 

  .س، وثالث بنات، وخلف ولداً واحداً اسمه عبا)والدي
، ودفن في )١( ه١٣٦٧        توفي في الكاظمية يوم اإلثنين أول رجب سنة 

إيوان الرواق القبلي، يمين الداخل إليه من الرواق الشرقي، كما حدثني الحاج 
  . )٢(، وكان حاضراً)حفظه اهللا(الوالد 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

                                                        
، وما ورد أعاله يطابق       ه١٣٦٦يوم الجمعة الثاني من شهر رجب سنة        :  وفي نقباء البشر   )١(

 .التقويم
 .٦٠٠-٢/٥٩٩: نقباء، ٦٣٨-٤/٦٣٧: الحقيبة:  من مصادر ترجمته)٢(
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  محمد شبرالسيد رضا بن محمد السيد  -١٣٦
   ه١٢٣٠ -٠٠٠٠

 احمدالسيد  بن   حسنسيد  محمد بن ال  السيد   بن   )رضا(محمد رضا   السيد          
   . الكاظمي، الحسينيشبر

        ولد في النجف حيث مستقر أبيه، ودرس فيهـا، ثـم قـصد الكاظميـة،      
فاختارها وطناً له، وما فتئ أن أصبح أحـد صـدورها المدرسـين، وعلمائهـا           

  .البارعين
عبد اهللا بن محمد رضا ": نبي الكاظمي في تكملة النقدقال الشيخ عبد ال        

الحسيني الشبري، قرأت عليهما واستفدت منهما، وهما ثقتان عينان مجتهدان 
  . "ةصال الحميدخفقيهان فاضالن ورعان حازا ال

 السيد عبد في رسالته في ترجمة ولده ،معصومابن  السيد محمد وصفهو        
 مستنبط الفروع من األصول ومرجع ،الماهر المدققالعالم المحقق و":  بـاهللا

 محيي الليل بالعبادة، ،الدليل إلى المدلول، عالمة الزمان وحجة اإلسالم
والمستوجب من اهللا الحسنى وزيادة، فذلكة الفضالء وبقية العرفاء، العالم العامل 

هد العابد  الورع الزا،النقي الجليل النبيل والنحرير الفاضل المحقق المدقق التقي
الناسك الراكع الساجد، رب الفضل والمحامد والمآثر، وحليف النهى والمكارم 

 المدبر ،خالق الذي لم يعتر طبعه الرقيق المحاقوالمفاخر شمس الخلق وبدر األ
 المبجل ،عن أهل الدنيا الدنية والمقبل إلى كل عمل يرفع القدر عند رب البرية

 والكريم السخي ،لفضل لدى الخاص والعامعالم والمشهور بالدى العلماء األ
 المبرز على ،لبابالذي جود كفه بارى السحاب والمحبوب عند سائر اولي األ
 المتواضع للصغير ،كل أهل الفضل في زمانه، مجتهد عصره وفريد أوانه

مامة،  من عبقت منه رائحة النبوة واإل،والكبير والمعظم لدى الجليل والحقير
 المستجاب في االستسقاءات وأكرم مبتهل عند ،ه الغمامةوفرع دوحة من ظللت
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شراف، ومن ال يستطاع ذكر  كافة السادات واألجّلأرضين والسماوات، رب األ
 ". شاهدت له فضيلة تفوق الفضائل.وصافاياه وما حاز من المكرمات واألزم

  .ثم ذكر قصة استسقائه المشهورة واستجابة دعائه
 ،يامأن يصوموا ثالثة أهل بلد الكاظمين  أمرأ المترجم السيد ان :وملخصها

 مع  السيد محمد رضا وخرج. ففعلوا ذلك،ويخرجوا لالستسقاء وطلب المطر
لى اهللا تعالى، ولم يركب إ قدام، مبتهالًحافي األ لى مسجد براثاإهل البلد أجميع 

 ، وفي أواخر أيام عمره جسيماً حيث كان بديناً-دابة مع انه عاجز عن المسير
تم دعاءه حتى أ وصلى ودعا وبكى، فما ، حتى دخل المسجد المذكور-الشريف

راضي أ جميع ى، سقبرقت وصبت مطراًأرعدت وأانسد الفضاء بالسحاب، و
هل بغداد، حتى أ من دور العراق من نواحي بغداد وغيرها، وهدمت كثيراً

  .خشيت الناس الغرق
) رضا(عين، مرة بعنوان         وترجمه السيد الصدر في التكملة في موض

حفاده انه كان يسكن الغري، أحدثني بعض " :قال) محمد رضا(وأخرى بعنوان 
وجاء وجاور الكاظمين حتى ان ابنه العالمة السيد عبد اهللا مولده في النجف، 

صل السيد من الحلة، لكن ما أدري هو المنتقل من الحلة إلى النجف أو أ: قال
  . "والده
قدس (ي شيخنا واستاذنا الشيخ محمد حسن آل يس الكاظمي وقد حدثن: "ثم قال

كان سحابة في :  عن فضل السيد محمد رضا شبر وكرمه، قال،)اهللا روحه
، حتى انه كان يرهن جبته، وكانت من جوخ، في قضاء الكرم ال يرد سائالً

 عالي الهمة، كثير كان علوياً. ذا لم يكن عنده شيء يعطيهإحاجة من يسأله 
  . "ي قضاء حوائج االخوانالسعي ف

كان من علماء عصره األعالم، : "        وترجمه الشيخ في الكرام البررة فقال
وفقهائه المشاهير، ومن أهل النسك والصالح والتقوى وسالمة الباطن، وتروى 
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هاجر رحمه اهللا من النجف إلى الكاظمية، فكان . له بعض الكرامات الباهرة
  ."ضيلة، ورأس فيها واشتغل بالتدريس واإلفادةعلماً يشار إليه في كل ف

        وترجمه السيد األمين في أعيانه في موضعين، وكأنه لم يعرفه في 
كان عالماً فاضالً من علماء : "األولى، إذ قال تحت عنوان السيد رضا شبر 

   ".، في صدر المائة الثالثة بعد األلف)عليه السالم(مشهد الكاظمين 
  .ار علمية منها تفسير القرآن الكريم        له آث

 ،، ودفن في حجرة الرواق القبلي ه١٢٣٠ سنةتوفي في بلد الكاظمين         
   .)١( من باب القبلةيهيمين الداخل إل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
ترجمة أوراق الشيخ راضي آل ياسين،      ،  ٩/٢٩٠ و   ٧/١٢ :األعيان: مصادر ترجمته  من   )١(

 :الرجـال نقد  تكملة  ،  ٣٩٩-٥/٣٩٦ و   ٦٣-٣/٦٢: التكملة ،١٥-١٤: السيد عبد اهللا شبر   
:  معجم رجـال الفكـر     ،٥٦٧-٢/٥٦٥: الكرام البررة ،  ٦١-٥٧: الروض األزهر ،  ٢/٨٤
 .٣٥٩-٣٥٧:  النفحات القدسية،٧١٠-٢/٧٠٩
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 بن الشيخ حسين الخالصي  الشيخ محمد صادق-١٣٧
    ه١٣٤١ -١٢٩٠ حدود

شيخ عزيز بن الشيخ حـسين بـن                الشيخ محمد صادق بن الشيخ حسين بن ال       
  .الشيخ علي ابن الشيخ إسماعيل الخالصي، الكاظمي

خيه الشيخ مهدي، أ تتلمذ فيها على، و ه١٢٩٠        ولد في الكاظمية حدود سنة 
والشيخ محمد حسين ،  الكبيرسماعيل الصدرإوالسيد مهدي الحيدري، والسيد 

. حياناًأالسيد حسن الصدر ضر عند كان يحوالهمداني، والسيد إبراهيم الخراساني، 
  .سانياوحضر في النجف عند الشيخ محمد كاظم الخر

بن الحاج محسن  والشيخ محمد السيد حسن أبو الورد الكاظمي،: من تالمذته        
  . وأخيه الشيخ عبد الهادي العامليالعاملي الشيخ عبد الرزاق، والشيبيمحمد صالح 

 جاة العباد، ومناسك الحج، وأعمال شهر ذي الحجة،شرح ن: له آثاره منها        
  .، ألفها بأمر أخيه الشيخ مهدي الخالصيورسالة عملية في العبادات

كان من رجال . عالم فاضل، وثقة جليل: "قال الشيخ آغا بزرك في ترجمته        
العلم األفاضل في الكاظمية، ومن مراجع األمور وأئمة الجماعة الموثقين عند 

  ". قاتالطب
 الشيخ مهدي الخالصي، إلى إيران لمعارضـته االحـتالل    يقه    لما نفي شق      

البريطاني للعراق، إنكمد الشيخ محمد صادق وحزن حزناً شديداً، حتى مـرض            
واشتدت حالته، إلى أن توفي في الكاظمية في شهر ذي الحجـة الحـرام سـنة                

 بباب القبلـة يـسار      ، ودفن في الصحن الشريف، في الحجرة المتصلة         ه١٣٤١
  .، وفق الترقيم الجديد٣٧حجرة رقم ،)١(الداخل إلى الصحن الكاظمي

  :فقال) بل الصدى(وقد أرخ وفاته الدكتور حسين علي محفوظ في 
                                                        

: ، النفحات القدسية١٠/٧٥: معجم المؤلفين ،٣ :فضالء الكاظمية: من مصادر ترجمته )١(
  .٢/٨٦٨: ، نقباء٣٦٥-٣٦٤
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  العالم الحبر األديب الحـاذق    
  وبمــالءة الفــضائل اشــتمل

  "غاشـم "الموت حقاً أرخـوه     
 

  وكالجليل ابن الحسين صادق    
  سـما بعلـم وتـردى بعمــل   
  وحين مات الخالصي العـالم    

  

 الخالصية، وكانت هذه الحجرة مقبرة لبعض السادة األعرجية، ثم آلت إلى         
 ولداه الشيخ عبد الحسين - فيما بعد-ها الشيخ المترجم، ثم دفن معه وأول من دفن ب

  .والمحامي علي المعروف بالشيخ بشار) ضياء الدين(الملقب 
ه الشيخ راضي الخالصي، وولداه الشيخ مرتضى والشيخ ها بعده، أخووممن دفن ب
  . محمد تقي

وأخوه الشيخ باقر . ها أيضا الشيخ موسى بن الشيخ عزيز، وكان عطاراًوممن دفن ب
ها ودفن ب.  الخالص ويعلمهم ويوجههمبن الشيخ عزيز، وكان يرشد الناس في قرية

  .، واالستاذ نور الدين)اظموالد الشيخ ك(كذلك ولدا الشيخ باقر؛ الشيخ محمد جواد 
ها الشيخ ن بوآخر من دف .ها أيضا الشيخ حسن بن الشيخ مهدي الخالصيوممن دفن ب

  ).مرت ترجمته(علي نقي الخالصي 
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  )الخالني ( السيد محمد بن السيد صالح الحيدري-١٣٨
   ه١٤٠٣ -٠٠٠٠

السيد محمد بن السيد صالح بن السيد         
  .بن السيد حيدر الحسنياد جو

من  ":        قال السيد الحسيني في اإلمام الثائر     
أكابر علماء بغداد، ومن الرجال البارزين فيهـا،        
ومن العاملين في الميادين اإلصـالحية العامـة،        
والمعروفين باألخالق الفاضلة، والثقافة الواسعة،     

   الرفيعـة، والهمـة    الكريمة، والمواهب والسجايا  

  

  

  
والنشاط الدائب، والعمل المتواصل، مع إباء وشمم  الية، والعزيمة الصلبة،الع

وهو إمام الجماعة في جامع الخالني، . وظرف وأريحية، حببته إلى قلوب الناس
وله األيادي البيضاء في تشييده وتجديده، وحسبه أن يكون هو المؤسس لمكتبة 

  ". الخالني العامة
،  ه١٣٦٤ فتح المكتبة سنة آل نوح، مؤرخاً عام        ومن أبيات للشيخ كاظم 

وكان مؤسس هذه المكتبة، الساعي بفتحها، هو حضرة الفاضل الحاج سيد : قال 
  :محمد الحيدري الحسني الكاظمي البغدادي

  وتلكـــم للحيـــدري منقبـــه
  فما بهـذا الفعـل مـن مثلبـه        
ــسبه  ــه للك ــه ترك ــب من   يطل

  )١("أو من شباب فتحـوا مكتبـه      "
 

ــسها   ــد"أس ــى" محم   ذو العل
   اثــر الحيــدري غيــرهفليقــفُ

  صعب على من يجمع المـال أن      
ــر فتحــوا أرخــوا     رجــال خي

وقد حدثني السيد طالب الحيدري، أن السيد المترجم كثيراً ما كان يقوم بنفسه 
بأعمال المكتبة المختلفة، من استالم وتسليم الكتب إلى المطالعين، وتسجيلها 

                                                        
 .٣/٨٣٠:  ديوان الشيخ كاظم آل نوح)١(
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وكان الدافع له في . عمل في المكتبة لهذا الغرضوتهيئتها، علماً ان هناك من ي
  .ذلك؛ تواضعه واعتزازه وحرصه على خدمة هذا المشروع المهم

        كانت له إسهامات مهمة في مشروع جامعة الكوفة، الذي لم ير النور 
مر مشروع : "قال الحاج حسين الشاكري في ذكرياته). ألسباب معروفة(يومها 

وأول هذه المراحل . ل عديدة من الطموح المشروع والبنّاءجامعة الكوفة بمراح
ثم ).... محمد رضا الشبيبي(اقترنت باسم الشخصية الثقافية والسياسية المعروفة 

) محمد الحيدري الخالني(المرحلة الثانية التي اقترنت باسم العالم الديني السيد 
  .    )١(" معارضة، إال انه صرف النظر عن المشروع أيضاً لوجود١٩٥٥في عام 

: ومن تالمذته. الشيخ مرتضى بن الشيخ راضي الخالصي:         من أساتذته
  .الخطيب السيد هاشم ابن الخطيب السيد عباس البغدادي

، وشيع إلى مثواه  ه١٤٠٣ شهر ذي الحجة الحرام سنة ٢٢        توفي يوم 
للصحن ر الشرقي إحدى الحجر الواقعة في الجدا مقبرة األسرة، في األخير في

  . )٢()، وفق الترقيم الجديد٥١حجرة رقم (الكاظمي الشريف 
  :بيتاً، مطلعها) ٤٤(وقد رثاه السيد طالب الحيدري بقصيدة بلغت عدتها 

     وجـراح نفثاتُ صدرك مـرهم  
      وخُطّـِت األلـواح القـضاء مح  
احــر ــشفي وال ج ــضع ي   ال مب

  
      للترِب وجه المجد كيـف يبـاح  

  م الـسديد يتـاح    لك أيها الـسه   
       عليك مـن المنـون وقـاح قدر  

 

         انفثْ فقـد تـسلو وقـد ترتـاح  
  خَلِّ الزمان علـى هـواه فانـه       
  قالوا تداو من الجـراح بمثلهـا      

  :ومنها
  عماه يا ابن العـم كيـف يبـاح        
  ما كنت أحسب ان سهماً طائـشاً      
    ال بدع يا قدراً وقاحـاً أن أتـى        

                                                        
 .٣٢٤:  المستدركات– ذكرياتي )١(
 .١١١: اإلمام الثائر:  من مصادر ترجمته)٢(
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  .آخر هو السيد محمدوقام مقامه ولده السيد صالح، وله ولد 
 ،ه١٣٦٩سنة   ، السيد عدنان   األكبر ولدهب أصيب السيد المترجم قد     وكان        
كـان   اطالقة طائشة غيـر متعمدة من مـسدس      ب اصابته   بعد ،م١٩٥٠الموافق  

الـصحن  فـي     بمقبـرتهم  دفنوشيع من بغداد إلى الكاظمية، و     . يعالجه صاحبه 
   .الكاظمي الشريف
  :هانبيتاً، م) ٤٥(ب الحيدري بقصيدة بلغت عدتها وقد رثاه السيد طال

  ــراب ــه الت ــاً تلقَّف ــا حلُم   وي
 ــسراب ــه ال ــاٍد تجاذَب ــال ح   ب
لــه وتــذُل فــي يــِده الرقــاب  
     ك من مواجعنـا المـصابيحر  
     ِح انكسرتَ فـال شـرابوكالقد  
        مـن الـدِم والتهـاب دلها بـر  

 

   يـا أمـالً تالشـى      "عدنان"ويا   
ــاًتعجلــتَ المــسير كــأن رك   ب

  رأيتُ الموتَ يـذعن كـُل حـيٍ     
  ُأصبتَ وقد ذهبتَ وسوف يبقـى     
  ذبلــتَ كأنــك الزهــر المنَّــدى
    براءتُك الخجولة وهـي ظمـأى     
  : وأرخ وفاته الشيخ كاظم آل نوح بقوله

  

ــاعالن  ــاً ب ــاء محتوم ــد ج   ق
ــسان  ــك باحـ ــاهللا يوليـ   فـ
ــزان ــان ميـ ــه رجحـ   لكنـ
  فاصبر وكـن حليـف سـلوان      

ــدنان " ــة أودت بع   )١("رصاص
 

  صبراً أبـا عـدنان ان القـضا        
  قـد خـصك اهللا بـه فاصـبرن    

   يثيــر الــشجا"عــدنان"فقــدك 
  في الحشر إذ تغـدو بـه فـائزاً        
ــه  ــادث أرخت ــأ الح ــذ فاج   م

 

  
  
  

                                                        
  .)٥ (عارف انها تحسب، ولكن المت)٤٠٠" (رصاصة"من كلمة ) ة(حسبت وقد  )١(
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  السيد محمد علي بن السيد راضي االعرجي الكاظمي-١٣٩
   ه١٢٢٨ -٠٠٠٠

 ،يالسيد محمد علي بن السيد راضي بن السيد حسن الحسيني االعرج        
  .الكاظمي

النجف [فارق مقر والده . عالم مجتهد فقيه: "        قال الشيخ راضي آل ياسين
فرجع إلى . ، ولحق بعمه المحقق السيد محسن، فتردد عليه حتى أجازه]األشرف

النجف، فعرض فضيلته على الفقيه اإلمام الشيخ موسى بن الشيخ جعفر، وشدا 
نأه منه، فكان هذا العالمة استاذه الثاني، عليه شيئاً من العلم، وانضج ما استه

  ". فرجع إلى الكاظمية. وأجازه باالجتهاد
كما نقل السيد جعفر األعرجي النسابة       ،  ه١٢٢٨        توفي في الكاظمية سنة     

  . )١( ودفن بها.عبر أهل السلوكفي كتابه 
ف منها وكان السيد محمد علي قد تزوج بابنة عمه فاطمة ابنة السيد محسن، وخلّ         

  . ولداً واحداً هو السيد إبراهيم
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  

                                                        
  .١٣٤-٣/١٣٣: أوراق الشيخ راضي آل ياسين، الكرام:  من مصادر ترجمته)١(
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  السيد محمد علي بن السيد محمد تقي السبزواري-١٤٠
   ه١٣٣٨ -١٢٩٠

محمد تقي بن السيد كاظم بن السيد أبو القاسم         السيد محمد علي بن السيد 
  .، الكاظميالحسيني، السبزواري

سه األولى على بعض أعالم  وتلقى درو، ه١٢٩٠        ولد في إيران سنة 
 والمدفون بها عند  في شاهرود، ه١٣١٢والده، المتوفي سنة بلدته، وعلى 

وأم والده هي؛ زهراء بنت . رجوعه من زيارة العتبات المقدسة في العراق
  .الشيخ محسن مال كتاب

وتتلمذ على شيخ الشريعة االصفهاني،  ، ه١٣١٠ثم سافر إلى العراق سنة 
  .ظم الخراسانيوالشيخ محمد كا

، وظل فيها  ه١٣١٩وبعد أن نال حظاً وافراً من العلم، عاد إلى سبزوار سنة 
  .في الكاظمية، حيث عاد إلى العراق، وأقام  ه١٣٢٥حتى سنة 

شارك . من األجالء وأعالم الفضل: "        قال الشيخ اغا بزرك في وصفه
لرياضيات والحكمة برع في الفقه واالصول والطب وا. في المعقول والمنقول

وكان على جانب كبير من التقوى والزهد واالحتياط والصالح، وبلغ . وغيرها
من ورعه انه اتخذ من بيع الكتب مهنة يعتاش منها لالستغناء عن الحقوق 

وبعد وفاته بيعت كتبه إال قليالً، بقيت عند . وكان يقتني نفائسها لنفسه. الشرعية
  ".ف في الفقه كتاباًوألّ. ولده الفاضل السيد هاشم

        ومما حوته مكتبته كتاب األدعية الثالثون للفاضل المقداد السيوري 
، وكتاب أحكام  ه٩٤٠الحلي، بخط جعفر بن محمد بن بكة الحسيني سنة 

األرضين للمولى حيدر علي ابن المدقق الشيرواني، وابن اخت العالمة المجلسي 
، وكتاب أحوال االئمة للمولى  ه١١١٦ وصهره على ابنته، تاريخ النسخة سنة

أحمد الكرمانشاهي، حفيد الوحيد البهبهاني، وكتاب ترجمة تحفة األبرار، 
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، وكتاب تدارك  ه٩٨٨واألصل فارسي للعماد الطبري، وتاريخ النسخة سنة 
وقد فات االستاذ الدكتور حسين . المدارك للشيخ يوسف البحراني، وغيرها كثير

  ).  خزائن كتب الكاظمية(المكتبة في دراسته عن علي محفوظ ذكر هذه 
        تتلمذ في الطب على السيد جمال الدين محمد بن محمد رضا بن حسن 

  .الحسيني األعرجي
هـا، فـي    ب، ودفن     ه١٣٣٨ شهر صفر سنة     ٢٨ في           توفي في الكاظمية  

حجرة ( في الجدار الجنوبي القبلي من جهة الشرق         - الصغيرة –الحجرة األولى   
 . )١()، وفق الترقيم الحديث٤٨رقم 

محمد تقي المولود بـالنجف   السيد   :هم أوالد صلحاء أتقياء،             وخلف ثالثة 
، وهـو     ه١٣٨٣ جمادى األولى سـنة      ٢٦طهران في   ، والمتوفى ب    ه١٣١٥سنة  

، حيث دفـن     ونقل جثمانه بالطائرة   ،)عليه السالم (عائد من زيارة اإلمام الرضا      
  : مقبرتهفي التي  ته تحت صورته وفاوقد كُتب تاريخ. ية، مع أبيهمفي الكاظ

  الـــسلك وافانـــا ينعـــى فتـــى المكـــارم هاشـــميا
ــا    ــى تقي ــاة فت ــي األب ــصيح فلتبك ــى وي ــى الحج   ينع

ــوا   ــل أرخ ــى ب ــرد التق ــرى ف ــم الث ــا"ض ــم التقي                                           "ض

له كتاب انتخاب األمجاد        ه١٣٢١ر سنة   د في سبزوا  وولالموالثاني السيد هاشم،    
 علـى   مرتبـاً : "الشيخ في الذريعة  من تاريخ بغداد منتخب من تاريخ بغداد، قال         

قسمين؛ أولهما في العلويين، والثاني في سـائر المتـشيعين، اسـتخرجها أوان             
   ."اً له لسهولة التناولاشتغاله بالعلم في سامراء، وكتبت أنا فهرس

  .)٢( وعن السيد محمد صادق بحرالعلوم،ا بزركيروي عن الشيخ اغو

                                                        
، ٢٠/٦٥،  ٦/٤٠١: ، الذريعـة  ٢٤٦-٢/٢٤٥: مستدركات األعيان :  من مصادر ترجمته   )١(

  .٤/١٣٥٦: نقباء البشر
  .٤٩١: مصفى المقال، ٢٤٦-٢/٢٤٥: مستدركات األعيان١١/١١٧: الذريعة:  تراجع)٢(
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 .، ودفن بوادي السالم في النجفه١٣٩٥توفي ليلة أول شهر ذي الحجة سنة 

، وتـوفي سـنة    ه١٣٣٢والثالث السيد محمد سعيد، ولد فـي الكاظميـة سـنة         
 .، ودفن في مدينة قم المقدسة ه١٣٩٢

قال السيد محمد   .  عياله         وممن دفن في هذه الحجرة، الميرزا علي محمد مع        
جاء بعض األحباب، وأخبرنا بموت جناب المرحـوم المبـرور          : "الموسويمهدي  

. الميرزا علي محمد مع عياله، بكيفية تحرق القلوب، وتهيج األحـزان والكـروب           
يوم الخميس  ] أي السيارة  [وذلك ان الميرزا مع عياله وأطفاله، ركبوا في االتومبيل        

، قاصداً زيـارة سـيدنا      ]  ه١٣٤٧ ذي القعدة الحرام سنة      ١٢[في الساعة العاشرة    
، فتصادم اتومبيله مع اتومبيل آخر في أثناء الطريق، فـسحق رأس            )رض(سلمان  

. الميرزا المشار إليه، مع رأس عياله سحقاً عجيباً، بحيث لم يبق من رأسهما شيء             
ليهما، ودفنـا   فجيء بجثتيهما يوم الجمعة إلى الكاظمين، وغسال وكفّنا، وصليت ع         

في سرداب االيوان األخير من صحن الكاظمين، من جهة القبلة الملـصقة بغرفـة        
  . )٢("وكان المرحوم من العباد الصالحين، والكتاب الماهرين. )١(تكية البكتاشية

  
  السيد محمد تقي السبزواري

                                                        
  هي اليوم مكتبة الجوادين )١(

  .٢/٣٧: أحسن الوديعة )٢(



٤٠٢ ....................................................ل الجزء األو/  كواكب مشهد الكاظمين 

   الشيخ محمد علي بن المولى مقصود علي -١٤١
   ه١٢٦٦ -٠٠٠٠

،  الكجوري علي مقصود بن المولى مقصود علي بن عليالشيخ محمد        
  .المازندراني أصالً، النجفي مولداً ومنشأ، والكاظمي موطناً وخاتمة

كان تلميذ شريف العلماء في علم اصول الفقه، وكان من المعاصرين         
ولوالده المولى مقصود علي ترجمة في . لصاحب الجواهر وشريكه في األساتيذ

  ).٣/٥١٥(بررة الكرام ال
 شرح ،كشف االبهام عن وجه مسائل شرايع االسالم: مؤلفات منها        له 

رأيت : "قال الشيخ آغا بزرك،  للشرايع، وهو كبير في عشرين مجلداًبسوطم
المجلد السادس عشر في الوقف والسكنى والحبس والسبق والرماية، فرغ منه 

 الشيخ حسن بن الشيخ مرتضى  الصفحة األولى بخط، ه١٢٥٧في جمادى األولى
الرشتي، وكراسات بخط المصنف، والبقية بخط الشيخ محمد حسن الكاتب 

 وعندي .المعروف بابن البصير الكاظمي، في خزانة سيدنا الحسن صدر الدين
جمادى األولى  ٢٤مجلده الثامن عشر في النكاح كله بخطه، فرغ منه في 

لداته، من أول خلل الصالة إلى  بخطه الخامس من مج، ورأيت أيضاً ه١٢٦٢
 سنة آخر صالة المسافر، وقد وقفه ولد المصنف الشيخ محمد بن محمد علي في

  .)١("، وهذا المجلد في كتب السيد محمد باقر الحجة الطباطبائي بكربال ه١٢٨٨
 فيه بيان   ،"الحمد هللا الذي أحل البيع وحرم الربا      " :أولهوله كتاب البيع المبسوط،     

 في طـي مقـدمات ومطالـب       ،يع وشرح معناه وأحكامه المترتبة عليه     حقيقة الب 
، قال الـشيخ آغـا    ه١٢٤٤، فرغ منه في الثالثاء رابع عشر صفر سنة          وخاتمة
   .)٢("رأيته في مكتبة سيدنا أبي محمد الحسن صدر الدين بالكاظمية: "بزرك

                                                        

 .١٨/٧: الذريعة )١( 

 .٣/١٩٢: الذريعة )٢( 
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يخ آغـا  قال الش ،  ه١٢٤٩ ألفها في رجب سنة    ، رسالة في أكثر مدة الحمل     وله 
 كتبها في تأييد ما اختاره      ،)السماوي  ( والنسخة بخطه رأيتها في مكتبة      : "بزرك

 من أن أكثر مدة الحمل سنة، وهي في إحـدى عـشر             ،أستاذه السيد بحر العلوم   
     .)١("صفحة، تقرب من ثالثمائة بيت

 :أولـه ،  في أصول الفقه  وهو  : "وله كتاب المسائل المهمة، قال الشيخ آغا بزرك       
، موجود عند سيدنا الحسن صدر      )حكام وقرنها بالدالئل  لحمد هللا الذي شرع األ    ا(

، ونـسخة   ه١٢٨٨سنة  ومجلده الثاني من موقوفات ولده الشيخ محمد في         ،الدين
  .)٢("أخرى على ظهرها خط المصنف في بيت آل السيد صافي النجفي

 السيد بنيد باقر الس: منهممن األعالم في الكاظمية، تتلمذ عليه الكثير         
الميرزا جعفر بن و  والشيخ محمد بن الشيخ حسين محفوظ،حيدر الحسني،

، والشيخ حسن بن الشيخ مرتضى الرشتي الميرزا عبد الكريم المراغي الكاظمي
الكاظمي، والشيخ مهدي بن عبد الغفار الكاظمي، والشيخ أبو طالب الرشتي 

 والشيخ يد محسن األعرجي،الكاظمي، والسيد محمد بن السيد حسن بن الس
  .والسيد جعفر الكيشوان مهدي آل مغنية العاملي،

قصد الكاظمين : " في اليتيمة فقال في بعضها محمد علي        ترجمه السيد
فأقام فيها شطراً من الزمان، وبرهة من األوان، جالساً في منصب القضاء ) ع(

اس الفرائض الخمس جماعة، بين الناس والفتيا، مدرساً مباحثاً، مصلياً بالن
مواظباً على الطاعة، مجداً مجتهداً في أمور المسلمين، وقضاء حوائج 

ثم ". المحتاجين، وعيادة المرضى، والصالة على الموتى، والتصدي لوجوه البر
كان تقياً نقياً، جامعاً بين صفتي العلم والجاللة، خطيباً واعظاً، مهاباً : "قال

  ". ، مرغوباً محبوباً لمن سكن الكاظمين)ع( بعزاء الحسين وقوراً، رئيساً قائماً

                                                        

 .١١/١٠٣: الذريعة )١( 

 .٢٠/٣٦٩: الذريعة )٢( 
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من أجلة فقهاء عصره، وأعالم : " في التكملة بأنه الصدر        وصفه السيد
علماء زمانه، أحد شيوخ الشيعة المراجع ألهل الدين في األحكام والتدريس، 

لرئيس كان سكن بلد الكاظمين، وكان ا. وكبار علماء االصول الماهرين فيه
  ".المطاع المسلم فيها

هو من أجلة علمائنا : "        وترجمه الشيخ الخوئي في مرآة الشرق، فقال
وكان إماماً بارعاً . المتأخرين، وعظماء المجتهدين، وخيار رجال العلم والدين

في فن أصول الفقه، بارزاً متبحراً متخصصاً، دقيق النظر، وسيع الفكر، بسيط 
وكان تدريس علم األصول في عهده .  ومن مشاهير علماء وقتهاإلحاطة، جليالً،

كان له فيها . كالمنحصر فيه في وقته في مركز العلم والعرفان، النجف األقدس
ن فضالء مجلس بحث كبير في األصول والفقه أيضاً، وكان يحضره جم غفير م

  ".كابر منهم؛ الميرزا حسين الخليلي، وغيره من األعهده، وجماعة من األعالم،
، ودفن في )١٢٦٥ أو ١٢٦٤وقيل  (ه١٢٦٦        توفي في الكاظمية سنة 

  . رواق حرم الكاظمين في أول إيوان من الرواق يسار الداخل من الباب الرئيس
  ):١٢٦٥وسنة التاريخ (قال الشيخ محمد السماوي في ارجوزته صدى الفؤاد، 

، وقد اقتفى اثر أبيه في  ه١٢٨٨وكان ولده األكبر الشيخ محمد حياً إلى سنة 
ولولده اآلخر الشيخ مهدي، ترجمة في . مسلكه، وحاز جّل نعوته، وقام مقامه

  .، استظهر فيها الشيخ آغا بزرك بأنه من أهل الفضل)٣/٥٧٤(لكرام البررة ا

                                                        
، ٧- ١٨/٦: الذريعة، ٤٦٤-٥/٤٦٣: ، التكملة١٠/٢٧: األعيان:  من مصادر ترجمته)١(

: ، النفحات القدسية١١/٦٤: لفين، معجم المؤ٨٦٥-٢/٨٦٤:  مرآة الشرق،٣/١٤٥: الكرام
  .٢/١٤٣:  اليتيمة،٣٧٥-٣٧٤

  بالعلم والفضل ابن مقصود علي
  بـهاماوكشـف االلبـاس واال

  )١("غرسـه"وقـد زكـا فأرخـوه 
 

  وكمحمـد العـلي المجتـلـي 
  فقـد أقـام بالهـدى الدعـاما
  وغرس الحب وفاضت نفـسه
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  الكاظميعلي النجار محمد الحاج -١٤٢

  م٠٠٠٠  -١٨٦٠
   .الشيخ جعفر الكاظميبن علي  محمد الحاج        
   .حمنديوأمه من السادة آل  .م، ونشأ بها١٨٦٠سنة ولد بالكاظمية         

  .)١(ت الكاظمية، في موسوعة العتبات المقدسةضمن بيوتا أسرته توقد ذكر
        قام الحاج المترجم بكثير من األعمال الخشبية في العتبة المقدسة، ومنها 

  .ه١٣٢٤صنعه الهيكل الخشبي الذي تحت فضة الضريح، وكان ذلك سنة 
كان من األخيار المعروفين بالصالح، : "        ذكره السيد علي الصدر فقال

ومن الكرامات التي تذكر ان ). ع(نياً ال تخلو داره من تعزية الحسين وكان حسي
دار هذا الرجل احترقت بما فيها من أثاث ورياش، وكان له علم يرفعه في أيام 
محرم في التعزية، بحيث كان يرى من سائر دور الكاظمية انه مرفوع على 

ترقت الدار لم يحترق ولما اح". يا أبا عبد اهللا"السطح، وعلى هذا العلم مكتوب 
  .)٢(هذا العلم، مع انه كان في األسباب التي احترقت كلها
، )م١٩٦١ت(كاظم : وخلّف.         توفي بالكاظمية ودفن في الرواق الشرقي

والشيخ حميد، وهو من خطباء المنبر الحسيني، وتروى له كرامة إذ شفي من 
  ).سفر بر(المية األولى وعزيز الذي فقد في الحرب الع. مرض بعد سنين طويلة

الذي توفي ،  النجار الحاج حسن األكبرودفن في هذا المكان أيضاً أخوه        
، ودفن في الصحن قرب حجرة السيد )م١٩٤١ت( الحاج عبد الباقي :ينلدعن و
الحاج عبد الرضا، : والثاني. حسن وعبد الحسين وعباس:  وخلّف.الصدرحسن 
يها في الصحن الحسيني  عللكان يعم) ةسكل( اثر سقوطه من توفيالذي 
          .)٣(، ونقل إلى الكاظمية، فتوفي بعد مدة، ودفن قرب الشيخ المفيدبكربالء

                                                        
 .٣/١٥٦:  قسم الكاظمين–موسوعة العتبات  )١(
  ). ٧٦:تاريخ اإلمامين(ونقل هذه القضية الشيخ جعفر النقدي في . ٢/١٨٤:  الحقيبة)٢(
  .  استفدت من األخوين فالح ومهند ولدي حسن عبد الباقي النجار في إعداد هذه الترجمة)٣(
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 الشريف محمد بن فالح الكاظمي -١٤٣          
   ه١٢١١ قبل -٠٠٠٠

  .أبو الحسين محمد بن فالح الحسيني الكاظمي، المعروف بالشيخ شريف        
، ونشأ بها، وتلقى علومه األولية على مدرسيها، ثم قـصد         )١(ظمية      ولد بالكا 

وقد لمع نجمـه فيهـا لمعانـاً        . مدينة النجف األشرف لالستزادة من طلب العلم      
كبيراً، وبلغ من الشهرة، وذيوع الصيت، ورفعة الشأن، ما جعله فـي الرعيـل              

  .األول من طبقته
و رجـل واحـد أم إثنـان،        وقد اختلف المؤرخون، هل ان ابن فالح ه               

الختالف السيد محسن األمـين،  أحدهما سيد واآلخر شيخ، وخير من صور هذا ا   
  :   ، قالوغلّب انهما اثنان

ثم أنه ربما يكون قد حصل اشتباه بين السيد شريف والشيخ شـريف، ومنـشأ               "
االشتباه وجود رجلين كل منهما يسمى شريف الكاظمي، أحدهما سـيد حـسيني             

ويدل على االتحاد كون كل منهما ابن فالح، وان الموجود في         . ر سيد واآلخر غي 
جميع ما رأيناه السيد شريف بن فالح الكاظمي ال الشيخ شريف، فإما أن يكـون             

والذي يغلب على الظن أنهما     : "ثم قال " الشيخ شريف ال وجود له، أو يكونا اثنين       
ه، وكذلك رأينـاه    أحدهما سيد حسيني، ألنه قد وصفه بذلك من ترجم        : شخصان

ومن تسمى بالشيخ شريف لم نجده اال فيما أخبرنـا بـه           . في كل ما اطلعنا عليه    
أحدهما سيد حسيني   : بعض السادة الحيدرية، والذي يغلب على الظن انهما اثنان        

ووقع االشتباه بينهما في اسم األب، وفي نسبة الشعر فنـسب           . واآلخر غير سيد  
م فسمي أحدهما شريف واآلخر محمد شـريف،  أحدهما إلى اآلخر، بل وفي االس     

وهذا يقع مثله كثيراً في مثل المقام، وبذلك يندفع جميع ما اعتـرض          . وغير ذلك 
   ".به هنا من االعتراضات، ويجاب عن جميع التنافيات

                                                        
 .  لم أعثر على تاريخ والدته)١(
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إال ان الشيخ محمد حسن آل ياسين، رفض هذا التخريج، وقال أنه رجل                     
واستند في إثبات ذلـك إلـى       . ب، شريف الحسب  واحد معلوم، وانه حسيني النس    

. بعض النصوص من شعر السيد المترجم، وإلى ما قاله فيه بعـض معاصـريه            
، ما قاله السيد حسن الصدر في ترجمته فـي          )رحمه اهللا (وأضيف إلى ما أورده     

شـاعر  . من أجالء السادات وأهل العلم والفضل واألدب      : "كتابه التكملة، إذ قال   
وعندي كتاب كنز الفوائـد     : "ثم قال )". ع(والرثاء ألهل البيت    دح  مجيد كثير الم  

ودفع المعاند، تأليف الشيخ علم بن سيف بن منصور، في تأويل اآليات القرآنيـة      
بسم : ، يوجد على ظهره خط السيد الشريف وصورته       )ع(نازلة في أهل البيت     ال

لكاظمي، وفقه اهللا   اهللا الرحمن الرحيم، دخل في نوبة العبد سيد شريف بن فالح ا           
. انتهـى . لمراضيه وجعل مستقبل عمره خيراً من ماضيه، آمين رب العـالمين          

أقـول ويظهـر   ). ملك كناسة بنت سيد شريف(ويتلو خطه هذا خط لبنته ونصه      
  ".من ذلك ان ابنته كانت من النساء الفاضالت

م       جمع السيد الشريف شعره في ديوان خاص، لكن ال وجود لنسخته، فقـا            
علويات الفاضـل   (الشيخ محمد طاهر السماوي بجمع ما تبقى من شعره، وسماه           

وكذلك نشر الشيخ محمد حسن آل ياسين كل مـا          ). الشريف ابن فالح الكاظمي   
، ووصفه بأنه   )شعراء كاظميون (عثر عليه من شعره في الجزء الثاني من كتابه          

    .    )١(من النوع المتوسط الذي يسمو تارة، ويهبط أخرى
        وأشهر قصائد هذا السيد الجليل، ملحمته التي اشتهر بها، وهي القـصيدة      

، حتى صـار    )عليه السالم (الكرارية في مدح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب          
، كما أرخها هو    ه١١٦٦يعرف بصاحب القصيدة الكرارية، وقد نُظمت في سنة         

ي على أقل الروايـات بلغـت       واُختلف في عدد أبياتها، فه    ). ختامه مسك (بقوله  

                                                        
 ولكاتب هذه السطور استدراك عليه، عسى أن يوفق لنشره، مع بقية االستدراكات، ومـا               )١(

 .بأجزائه الثالثة) شعراء كاظميون(يعد تكملة لكتاب 
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ولجاللة شأنه، وعمـق روابطـه   . بيت) ٥٠٠(بيتاً، وعلى أكثرها بلغت     ) ٣٤٨(
بأعالم عصره، قرظ العلماء واألدباء ديوان شعره، المؤرخ بقول الشيخ مهـدي            

وقصيدته . ه١١٥٥، وذلك يطابق سنة     )نظامكم جمان (الفتوني في آخر تقريظه     
  :الكرارية التي مطلعها

  زرت بالغزال األحـور   نظرت فا 

 

  وسطت فأردت كل ليـث قـسور       
 

 آل ياسين أسماء األعالم المقرظين، مع نصوص منتخبـة مـن           وقد أورد الشيخ  
  : لتكون عوناً على معرفة أدق وأشمل بمترجمنا وشعره وعصره، وهمقاريظهمت
 الشيخ أحمد بن الحـسن النحـوي   -٢ السيد أحمد بن محمد العطار الحسني  -١
 السيد عبد العزيز بـن      -٤واد بن شرف الدين محمد مكي النجفي         الشيخ ج  -٣

 السيد حـسين بـن محمـد        -٦ الشيخ كاظم األزري     -٥أحمد الحسيني النجفي    
 الـشيخ  -٨ السيد أبو الحسن بن حسين الحسيني الكـاظمي       -٧العطار الحسني   

  الـشيخ    -١٠ المال أحمد بن رجب البغدادي       -٩عبد الكاظم بن علي الكاظمي      
 الشيخ حسن بن الـشيخ حبيـب التميمـي          -١١ الجواد بن سهيل النجفي      محمد

 -١٤لبـي   چ الشيخ زكريا بن علي      -١٣ الشيخ أحمد الخطيب     -١٢الكاظمي    
 الشيخ محمد علي بن بـشارة الخاقـاني         -١٥السيد محسن األعرجي الكاظمي     

 الشيخ مسلم بن عقيل الجـصاني  -١٧ الشيخ محمد مهدي الفتوني العاملي       -١٦
  . الشهيد السيد نصر اهللا الحائري-١٨

  :، مطلعها)صلى اهللا عليه وآله وسلم(، قصيدته في مدح النبي       ومن شعره
  أشـجاك بــرق الح بالجرعــاء 

 

  فأثــار منــك لــواعج البرحــاء 
 

  :شعر كثير، منه قصيدته الهمزية) عليه السالم(وله في رثاء الحسين 
  

  ذكر الطفوف ويـوم عاشـوراء     

 

ــ  ــوني ل ــا جف ــاءمنع   ذة اإلغف

 

  :روائعه ما كتبه في مقام مشهد الشمس بالحلة ومن
  

  أنخــت ركــاب آمــالي لديـــه أقول وقـد دخلت مقام مولى أال       
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  ال تعــــجبوا للـــشمس ردت
  ال شك شـمس   ) المرتضى(فوجه  

 

  بـه دون الـورى جهـراً عليــه   
ــه ــشيء منجــذب إلي   وشــبه ال

 

  ):عليه السالم( علياً وقال مخمساً بيتين يمدح بهما قائلهما أمير المؤمنين
  نفسي لذكر علي المرتضى طربـتْ     
  رضعت ثدي الوال من حرة نجبـتْ      

 

  والناس من فرط إخالصي له عجبتْ      
  ال عذّب اهللا أمـي انهـا شـربتْ        (

 

  )حب الوصـي وغذتنيـه بـاللبنِ      

  
  

  كم من حقوق عندي لها ومن مـننٍ        
  أكرم بأمي وأكـرم فيـه مـن لـبنٍ         

 

  لـنٍ أبدي لها الحمد في سر وفي ع       
  وكان لي والد يهـوى أبـا حـسنٍ        (

 

  حسن  أبا ذي وذا أهوى   من فصرت

  

، ه١٢٢٠ سـنة          اختلف المؤرخون في سنة وفاته، فأكثرهم نقل انها كانت        
ومنهم الشيخ محمد السماوي، والسيد محسن األمين، والشيخ محمـد حـسن آل             

سنة في قبل    تو ياسين، والدكتور حسين محفوظ، وعمر كحالة، ومنهم من قال انه         
، استنادا إلى ترجمته في تتميم أمـل اآلمـل، لعبـد النبـي القزوينـي            ه١١٩١

رأيـت فـي    : "ولكن السيد حسن الصدر قال فـي التكملـة        ). ه١١٩١المتوفى(
وقال األديـب العـالم   : مجموعة السيد سليمان بن داود الحلي، بخط يده ما لفظه        

ـ (العامل، والفاضل الكامل، محمد شريف الكاظمي        ويظهـر مـن    ). ه اهللا رحم
 ". ، التي توفي السيد سليمان فيهاه١٢١١ترحمه عليه ان وفاته قبل سنة 

      أما مكان وفاته ومدفنه، فلم يتطرق لها أحد، إال إشارة رأيتها بخط الدكتور             
، ودفن بها، وقـد     ه١٢٢٠توفي بالكاظمية سنة    : "حسين علي محفوظ، قال فيها    

  .)١("عمر طويالً
                                                        

، تكملـة أمـل     ٧/٣٤١: ، أعيان الشيعة  ١٣٠-٦/١٢٢: أدب الطف :  من مصادر ترجمته   )١(
: الطليعـة ،  ١٠٢-٢/٩: ، شعراء كاظميون  ١٧٩: ميم أمل اآلمل  ، تت ١٥٦-٣/١٥٥: اآلمل

، النفحـات   ١١/١٣٢: ن، معجم المـؤلفي   ٢٩٧-٢/٢٩٣: معارف الرجال ،  ٣٩٤-١/٣٩٢
  .٣٦٣ و ١٩٣: القدسية
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 محمد بن الحاج قنبر الكاظمي الشيخ -١٤٤
  ه١٣١٤ -٠٠٠٠

 .        الشيخ محمد بن الحاج قنبر بن عبد كورعلي، المدني، الكاظمي

كان فاضالً أديباً كامالً، مولعاً بمطالعة الكتب : "        قال الشيخ آغا بزرك
وله تصانيف . كتب بخط يده قرب اربعمائة كتاب من الكتب النفيسة. ونسخها
ها منتخبات من الكتب، كانت عند ولده الشيخ محمود، وعدة مجلدات كثيرة كل

  ".منها عند سيدنا الحسن صدر الدين
  .ونقل ذلك عنه الدكتور حسين علي محفوظ في فضالء الكاظمية

التحفة السنية، والتقاط الدرر في منتخب شرح نهج البالغة :         من مؤلفاته
والكشكول في ثالث مجلدات، وكتاب ،  ومنتخب زهر االدابي الحديد،البن اب

  .النخب في ثمان مجلدات، وغيرها
تأليف يوسف بن ) ما ال يسع الطبيب جهله(        ومن نوادر خزانته كتاب 

  .اسماعيل بن الياس، الشافعي، المعروف بابن الكبير البغدادي
  .)١(، ودفن في الصحن الشريف  ه١٣١٤        توفي بالكاظمية سنة 

 
   
 
 
 
 
  
  
  
  
  

                                                        
: ، معجم المؤلفين  ١٣: ، خزائن كتب الكاظمية   ١٠/٤٢: اعيان الشيعة :  من مصادر ترجمته   )١(

  .٥/٢٧٤: ، نقياء البشر١١/١٥٤



٤١١ ....................................................ل الجزء األو/  كواكب مشهد الكاظمين 

   الشيخ محمد محسن بن الشيخ محمد صالح الشيبي -١٤٥
  ه١٣٦٥ -١٢٩١

 بن الشيخ  بن الشيخ سليمان        الشيخ محمد محسن بن الشيخ محمد صالح
  . الشيبيكاظم بن الشيخ مهدي

وهو ابن عم . ه١١٩٠ينتهي نسبهم إلى ذي النور، صاحب القصة الواقعة سنة 
  .بةبيت الكليدار لحاً، من بني شي

من فضالء الكاظمية في وهو . ، ونشأ بهاه١٢٩١ولد بالكاظمية سنة         
كان فقيهاً أديباً شاعراً، مصلحاً معلماً مؤدباً، وجيهاً وقوراً . القرن الرابع عشر

  ).كشيدة غليظة(محترماً، ذو صوت متهجد، لم يكن معمماً، ولكنه يعتمر 
مد صادق بن الشيخ حسين تتلمذ على أعالم الكاظمية ومنهم الشيخ مح

  .الخالصي
        كان له مجلس وعظ أخالقي يومي يعقد أمام حجرته بعيد العصر وقبل 

  .الغروب، يلقي فيه الموعظة على حضاره
        ترك مجموعة نقول وآداب وطرائف في دفتر متوسط، ودفتر فيه ما 

  .دونه من أشعاره بخطه
، الموافق شهر شعبان سنة ١٤/٦/١٩٤٦        توفي في الكاظمية بتاريخ 

 ودفن في الحجرة الثالثة، يسار الداخل إلى صحن قريش من باب ، ه١٣٦٥
  .)١(صافي

بقصيدة ) وعمره يومها عشرون عاما(وقد رثاه الدكتور حسين علي محفوظ 
  :عنوانها الفقيد الجليل، ألقاها في مجلس الفاتحة

  لست أبكي علـى الفقيـد الجليـلِ    
ـ    يتردى الشباب      في هـوة الغيـ

ـ      ائي علـى شـبيبة جيلـي      بل بك
  ـي ويهوى وما لـه مـن مقيـل        

                                                        
  .٣/١٢٦: الكاظمين-الدرمعيات، موسوعة العتبات: مصادر ترجمته من )١(



٤١٢ ....................................................ل الجزء األو/  كواكب مشهد الكاظمين 

  جار ركب الحياة عن سنن الهـد      
  يا فقيد الفـضل العمـيم رويـداً       
ـ        وانشر الهدى راية تبعث الرشـ
  شيعت نعشك القلـوب الـدوامي     
  وبكتك النفوس حيرى من الحـز     
  من ترى يكفل اليتـامى ومـن ذا       
  من يجيـر الـضعاف ومـن ذا       
ـ        من يميط اللثام عن معضل األم
  الجماهير فـوق رمـسك يبكـو      

 

  ى وقد حاد عـن سـواء الـسبيل        
  فلقــد آذن الهــدى بالرحيــل  
  ـد وتروي حمـيم قلـب العليـل       
ــل  ــضج بالتهليـ ــسان يـ   بلـ
  ن وناحت شـجوا بـدمع هطـول    
ــل   ــر جلي ــل أم ــصدى لك   يت
ــضلّيل  ــة الـ ــولى هدايـ   يتـ
  ـر فأنـت الفـذّ العـديم المثيـل      
ــول ــة وكه ــن فتي ــاً م   ن جميع
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 بن الميرزا محمد باقر السلماسي   الميرزا محمد-١٤٦
   ه١٢١٩ -٠٠٠٠

  .  السلماسي بن الميرزا محمد باقرالميرزا محمد        
ولد في سلماس، وهناك قضى دوره األول، فكان أحد وجوه أفاضلها،         

 مذ علىثم سافر إلى العراق للزيارة واالستزادة، فتتل. ألن أسرته كانت أسرة علم
 في الكاظمية، فما زالت محط رحله، ومسكن وآثر اإلقامة. الوحيد البهبهاني

  .أهله
الدنبليون، وهم أحمد خان وحسن خان ) خوي(        عهد إليه ملوك وطنه 

فأخذ . ، تعمير مشهد اإلمامين العسكريين في سامراء)بعد حثه لهم(وحسين خان 
راً عن ساعد جده، وخلّف من ذلك ، مشم ه١٢٠٠على نفسه التوظف لذلك، سنة 

أكبر أثر لحياته الطيبة، فبنى قبة العسكريين، ورواقها، وقبة السرداب، وجعل له 
  . صحناً مستقالً، وبنى سوراً للمدينة، وصرف في سبيل ذلك األموال الكثيرة

كما بنى مدرسة علمية في كربالء، وهي المشهورة بمدرسة حسن خان، وكانت 
وقد أوقف ). عليه السالم(مالية الشرقية من صحن اإلمام الحسين في الزاوية الش

عليها بانيها دكاكين وخانات وحوانيت في كربالء وفي إيران، وكانت المدرسة 
  .مؤثثة بجميع ما يحتاج إليه طالب العلم من كتب وفرش وأواني وغيرها

ورعاً كان : "        ترجمه الشيخ محمد أمين الخوئي في مرآة الشرق، فقال
  ".تقياً، زاهداً ناسكاً، جليل المقام، وجيهاً معروفاً بالخير والتُقى

كان من أعاظم علماء : "غا بزرك في الكرام البررة وقال        ترجمه الشيخ ا
  ".عصره، ورأيت بعض تملكاته

        وقد وشى بعض الناس به عند والي بغداد يومئذ سليمان باشا، فحضر 
لطيف االحتجاجات، وعجيب المناظرات، ما أخرس به عنده، وكان له من 

  .معانديه



٤١٤ ....................................................ل الجزء األو/  كواكب مشهد الكاظمين 

، وكان قبره في الصحن الكاظمي  ه١٢١٩سنة ة توفي في الكاظمي        
الشريف، في اإليوان الواقع عن شمال الداخل إلى ما كان يعرف بمرقد ولدي 

  ).وا غريب(وقد رثي بقصيدة نحتت على بالط قبره وتاريخها . الكاظم
  : خ محمد السماوي في صدى الفؤادقال الشي

  . ١٢١١والتاريخ يساوي 
  .مته، وقد مرت ترج الميرزا زين العابدين السلماسيوأوالده هأشهر و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
، ٣/٣٣٦: ، الكـرام  ، أوراق الشيخ راضي آل ياسين     ٩/١٨٧: أعيان:  من مصادر ترجمته   )١(

  .١١٣٨-٢/١١٣٧: ، مرآة الشرق٢/١٤٢: مآثر الكبراء

  معتمــد الــدنابل األكيــاس  
  لـــدارة الـــسعد بـــسامراء

  )١("الظفـر "ونال بالجـد فـأرخ      
  

ــسلماسي   ــد ال ــالفتى محم   وك
  قد جـد فـي التـشييد والبنـاء        
  حتى أقام ما بنـى ومـا عمـر        

  



٤١٥ ....................................................ل الجزء األو/  كواكب مشهد الكاظمين 

  محمد صادق الموسوي ديسال السيد محمد بن -١٤٧
   ه١٣٥٥ -١٢٧٣

بن ا محمد صادق ديسالالسيد محمد بن         
بن ا زين العابدين بن أبي القاسم جعفر ديسال

 .الحسين األصفهاني الموسوي، الكاظمي

 سـنة    شـعبان  ١٣ في   ولد في أصفهان          
والكتابة، ثم اشـتغل    وتعلم فيها القراءة     ،  ه١٢٧٣

ثـم  . بالعلوم العربية والمنطق والمعاني والبيـان     
     انتقل منها بعد وفاة والده إلى العتبات المقدسة في        

  

  
، )وهي سنة زواجه (، ه١٣٠٤كربالء المشرفة سنة فنزل أرض ، العراق

وحضر مجالس العلم فيها، وتتلمذ على الشيخ زين العابدين المازندراني، والسيد 
 ويروي  القاسم بن السيد حسن آل صاحب الرياض الطباطبائي وغيرهما،أبي

) صاحب أصول آل الرسول(، كما يروي عن عميه السيدين محمد هاشم عنهما
  ). صاحب روضات الجنات(ومحمد باقر 

        وبعد وفاة استاذه المازندراني، هاجر إلى الكاظمية، قاصداً القفول إلى 
          .أهلها المقام في بلدهم، فأقام فيهافالتمس منه . مسقط رأسه

  .المرعشي        يروي عنه ولده السيد محمد مهدي، والسيد شهاب الدين 
كتاب في أحوال األئمة، وكتاب السير والسلوك في :         له من المؤلفات

معاشرة العلماء والملوك، والمجالس العامرة في آثار العترة الطاهرة، وله شعر 
   .بالعربية والفارسيةكثير 

        وفق لحج بيت اهللا الحرام، وزيارة قبر نبيه وآله أئمة اإلسالم، عليهم 
، حيث بذلت له جميع مصارف الطريق بنت  ه١٣٣٩الصالة والسالم، سنة 

  .السلطان الناصر لدين اهللا الشاهزاده بانو عظمى، المقيمة في أرض الغري



٤١٦ ....................................................ل الجزء األو/  كواكب مشهد الكاظمين 

له إطالع واسع على األخبار، وإحاطة : "عيان        قال السيد األمين في األ
   ".بالتاريخ واألدب والرجال واآلثار

عالم جليل، ومجتهد كامل، : "ووصفه الشيخ محمد هادي األميني فقال        
ذو إطالع واسع على األخبار، وإحاطة بالتاريخ واألدب والرجال . وفقيه متتبع

  ".   سيةواآلثار، وشاعر مجيد يقول بالعربية والفار
    .ولم يلتفت إلى اتحادهمافي موضعين         ترجمه السيد العلوي في النفحات 

الحادي عشر من الكاظمية في داره الواقعة في محلة القطانة ب        توفي في 
 وشيع تشييعا عظيما، وصلى عليه ولده السيد ، ه١٣٥٥ سنة  الحراممحرمشهر 

ة يسار الداخل إلى الصحن الشريف من ودفن في الحجرة الرابعمحمد مهدي، 
   . باب القبلة

رسالة ) اوكان فيه (        وقد أرسل الشيخ محمد رضا آل أسد اهللا من الجديدة           
  :نصها،  ه١٣٥٥ صفر ٢ؤرخة في  السيد محمد مهدي متعزية إلى ولده الوحيد،

  يده لحضرة الفاضل، العالم الرباني السيد محمد مهدي االصبهاني، دام تأي"
 أن يعظّـم    - وله األمر  –موالي ان اهللا تعالى كما رفع قدرك، شاء         : بعد التحية 

أجرك، ولقد فتنك فوجدك شكوراً، وامتحنك فوجدك صبوراً، وال غـرو فانـك             
طود حلم، وبحر علم، وفرع من الدوحة المحمديـة، تهـون لـديك وان جلـت         

ست بواجد إال الفقيـد أو      على انك ان سبرت العالم، منذ خلق اهللا آدم، فل         . الرزية
فاحفظ للعلم وجودك، واحتسب عند اهللا مفقـودك، فانـه راح إلـى روح              . الفاقد

فادفع األسى بجميل الصبر، واغتنم من اهللا جزيل األجـر،          . وريحان وجنة نعيم  
  .)١("ودم محترما مؤيدا

                                                        
: ، األعيـان  ٣٨-٢/٣٥: ، أحـسن الوديعـة    ١٤٦: اإلجازة الكبيرة :  من مصادر ترجمته   )١(

، النفحـات   ٢/٥٤٧: معجم رجال الفكـر   ، أوراق الشيخ محمد رضا آل أسد اهللا،         ٩/٤١٤
 .٢١٧-٥/٢١٦: ، نقباء البشر٣١٨-٣١٦و٣٠٤-٣٠٣: القدسية



٤١٧ ....................................................ل الجزء األو/  كواكب مشهد الكاظمين 

  محمد مهدي الخالصيالشيخ  الشيخ محمد بن -١٤٨
    ه١٣٨٣ -١٣٠٨

محمد مهدي بن   الشيخ  مد بن   الشيخ مح         
عبد العزيز الخالـصي    الشيخ  حسين بن   الشيخ  
 وينتهي نسبه إلى حبيب بن      . الكاظمي ،األسدي

  .مظاهر األسدي
ــة          ــة الكاظمي ــي مدين ــد ف ــنة ول س
 ،درس على يد علمـاء زمانـه      و ،)١(  ه١٣٠٨

  وخاصة والده وعميه الشيخ راضـي والـشيخ       

  

  

  
يخ مهدي المراياتي، والشيخ عبد الحسين آل أسد        الش ومن اساتذته . محمد صادق 

ودرس . اهللا، والشيخ محمد كاظم الخراساني، والميرزا محمد تقـي الـشيرازي          
  .العلوم الحديثة، إضافة إلى الفلسفة الغربية واللغات االجنبية

الشيخ علي نقي الخالـصي،     :         تتلمذ على يديه العديد من األفاضل، منهم      
  .دباغ، والشيخ محمد العاملي، وولده الشيخ مهدي الخالصيوالشيخ هاشم ال

إحياء الشريعة في مذهب الشيعة، واإلسـالم       :         له مؤلفات كثيرة جداً منها    
سبيل السعادة والسالم، والمعارف المحمدية، والشيخية والبابية، وفي مولد أميـر        

 .)٢(أحوال والده المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السالم، وترجمة مختصرة في           
  : ومن شعره قوله مؤرخاً وفاة رضا خان شاه إيران

  

                                                        
  . ه١٣٠٦ وقيل سنة )١(
  , ه١٣٣٢ بغداد – طبعت في آخر كتاب الدراري الالمعات )٢(

  مــن زرِعــه مــا قــد بــذر
ــر   ــولي واعتب ــمع لق   فاس
ــقر   ــي س ــتقر ف ــد اس   "ق

 

ــُل زارعٍ   ــصد كــ   يحــ
ــــــــهإذا أردتَ عام  

ــاريخ  ــِم التــ   أن"واعِلــ

 



٤١٨ ....................................................ل الجزء األو/  كواكب مشهد الكاظمين 

        شارك إلى جانب والده في معارك الجهاد ضد الغزو البريطاني للعراق، 
. الحويزة في جنوب العراق هي التي شهدت جهاده ضد االنكليزوكانت جبهة 

 اضطر مع المجاهدين إلى االنسحاب إلى ،م١٩١٧ سنةوبعد سقوط بغداد 
   .الموصل، وبقي فيها مدة عامين

 القيام ،الشيرازيالشيخ محمد تقي  المتمثلة بالعشرينحينما قررت قيادة ثورة و
ألمر في خطابه الشهير التاريخي الذي ألقاه بالثورة عِهد إليه إعالن ذلك، وتم ا

 بتاريخ  المقدسةفي مدينة كربالء) ع(في االجتماع الحاشد في صحن العباس 
الذي ضم جموعاً هائلة من المجاهدين وشيوخ العشائر  ،١٩٢٠-٦-٢١

  .وغيرهم

برسي (الحاكم السياسي االنكليزي للعراق  نتهاء الثورة، سارعبعد ا        
وذلك قبل نفي ، ١٩٢٢-٨-٢٢ نفيه خارج العراق، وكان ذلك في إلى) كوكس

سمح ، ثم عاماً) ٢٧( مدة  في المنفىوبقي .والده الخالصي الكبير بتسعة أشهر
   .م١٩٤٩-١١-١٤له بالعودة إلى العراق في 

 في مستشفى الرازي، قرب ، ه١٣٨٣ شهر رجب ١٩توفي ليلة الجمعة         
 حيث غسل فيه، وشيع محموالً على األكتاف عبر ،مسجد براثا في بغداد الكرخ

 ودفن في .جسر الصرافية فاألعظمية، ثم جسر األئمة إلى مدينة الكاظمية
الكاظمي المطهر، وهي الحجرة الثانية يسار الداخل  حجرته الخاصة في الصحن

وهذه الحجرة كانت محل دراسته أيام ، إلى الصحن الشريف من باب صافي
                                               .)١()وفق الترقيم الجديد، ٢٧رقم (ه بدايات

  .وقام مقامه ولده الشيخ مهدي
  

                                                        
مد الخالـصي، موسـوعة   ، اإلمام المجاهد الشيخ مح٧/٨٦: األعالم : من مصادر ترجمته   )١(

 .٢/٢١٣: أعالم العراق



٤١٩ ....................................................ل الجزء األو/  كواكب مشهد الكاظمين 

  
  انموذج من خط الشيخ محمد الخالصي
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  السيد محمد مهدي بن السيد إسماعيل الصدر -١٤٩
   ه١٣٥٨ -١٢٩٦

السيد محمد مهدي بن السيد إسماعيل         
سيد صدر الدين محمد بن السيد صالح بن ال

  .الموسوي، الكاظمي
        ولد في الكاظمية في السابع عشر من 

، ودرس علوم العربية  ه١٢٩٦محرم سنة شهر 
وما إليها في سامراء حيث كان والده فيها، ثم 

  مة والحكتتلمذ في الفقه واالصول والمنطق

  

  

  
حوزة أبيه، كالشيخ محمد حسين والكالم على عدة من أعالم المتخرجين من 

  .الطبسي، والشيخ حسن الكربالئي، والشيخ محمد صادق الشيرازي
، هاجر إلى النجف األشرف، فالزم أعالمها؛ الشيخ محمد  ه١٣١٩وفي سنة 

، وصار كاظم الخراساني، والشيخ اغا رضا الهمداني، والشيخ محمد طه نجف
وقد أحرز من نفسه ملكة  ، إلى أبيه ه١٣٢٤سنة   فرجع.ممن يشار إليه

 كربالء مع ثلة من أعالم حوزته، بعد هجرتهم نكان أبوه قد استوطو. االجتهاد
  .من سامراء

 ھ١٣٣٨ سنة  في الثورة العراقيةكان من األعالم الذين ساهموا        
كما ال تنسى . ، وكان له مقاماً مرموقاً، ورأياً متبعاً، وجهاداً مشكوراً)م١٩٢٠(

  .، من أيدي البهائيةفي جانب الكرخ استنقاذ الحسينية الكبرى مواقفه في
رح مختصر نجاة العباد، وشرح التبصرة، وش: له آثار علمية جليلة منها        

كفاية على كل من  وتعليقات ،وله رسالتان عمليتان عربية وفارسيةالشرائع، 
  .في اللغتين وله شعر . والعروة الوثقى والجامع العباسيالتبصرةواالصول، 
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وكانت لديه مكتبة مهمة تحوي على بعض المخطوطات النفيسة، كان قد رآها 
: وقد ترجمه في نقباء البشر فقال". الذريعة"الشيخ آغا بزرك، كما يظهر من 

  ".كان من األعالم األفاضل األجالء، المخصوصين بتربية والده العالمة"
  .الشيخ عبد الغني المختارالشيخ راضي آل ياسين، و:         من تالمذته

  ):عليه السالم(        ومن شعره في مدح السيد محمد ابن اإلمام علي الهادي 
  ج

  

  ":المستبدة"وله في ذم  

        وصفه السيد حسن الصدر في التكملة عند ذكره في ذيل ترجمـة أبيـه              
يـة فـي    غعالم عامل، فاضل جليل، بر تقي، مهذب صفي، ذو فضل وناب           : "بأنه

. الشعر، وسائر العلوم العربيـة والتاريخيـة      العلوم الدينية، مع أدب وفضل في       
  ."وبالجملة جامع لكل الفضائل

كان موسـوعة   : "        قال السيد عبد الحسين شرف الدين في بغية الراغبين        
جامعة، يضم إلى علومه العقلية والنقلية، ضالعة أدبية وعربية وفارسية، يرجح           

لم أر أحضر منـه      ". "بها على المتخصصين باآلداب من أعالم العرب والفرس       
ذهناً، وال أطول في البحث نفساً، يثبت رأيه باألدلة الملزمة من عقـل أو نقـل،                

  ".فيقطع مناظريه، ويظهر بالحق عليهم، على لين في جانبه، وخفض جناح لهم
، بفالج ألزمه الفراش،      ه١٣٥٥فوجئ أوائل شهر ذي الحجة الحرام سنة                

حتى اختار اهللا له لقاءه ليلة االثنين لثالث مضين مـن  وما زال على هذه الحال،      
وشيع في موكب مهيب، وصلى عليه ولده السيد أبـو     ،    ه١٣٥٨شهر رجب سنة    

  .في حجرتهم المعلومةودفن مع أبيه في الرواق الكاظمي المطهر، الحسن، 

ــا   ــة ومقام ــال رفع ــدوك ك   تع
  لوال البدا ألخيـك كنـت إمامـا       

 

  ان اإلمامة إن عدتك فلـم تكـن        
  يكفي مقامـك انـه فـي رتبـة        

 

  لم يجعل اهللا في أبـصارهم نـورا   
  من الكتاب عناداً آيـة الـشورى      

   
 

ــيهم   ــاهوا بغ ــد ت ــستبدون ق   الم
  لو كان يمكنهم أن ينـسخوا نـسخوا   
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 من الشعراء كالشيخ سلمان االنباري، والسيد محمد آل شديد، ورثاه جماعة
   :بقولهوأرخ عام وفاته الشيخ جعفر نقدي . بد الغني الجلبي، وغيرهموالشيخ ع

  أوهى قوى اإليمان والرشد
  الذكر الحكيم بسورة الحمد
  "غاب اإلمام محمد المهدي

  

  مهدي أهـل البيـت فادحـه       
ــه  ــه، ويندب ــشرع يبكي   فال

  جاء نـدا  "ومن السما أرخت    

 

  :مناسبة منها قولهولخطيب الكاظمية الشيخ كاظم آل نوح، عدة تواريخ بال

  :سماوي في ارجوزته صدى الفؤاد، بعد ذكر أبيهقال الشيخ محمد ال

يد محمد السيد أبو الحسن، والسيد محمد صادق، والس: خلف ثالثة أوالد هم
  . )١(جعفر، وامهم كريمة الشيخ عبد الحسين آل ياسين

  

                                                        
: معارف الرجـال   ،   ١/٥٨: ، التكملة ٢٣١-١/٢٢٨: بغية الراغبين :  من مصادر ترجمته   )١(

 .٥/٤٢٨: ، نقباء٤٠٢-٣٩٩: لنفحات القدسية، ا١/١١٧

ــاً ــا ممزقـ ــصبر جلبابـ    للـ
ــا ــزن أثوابـ ــصال للحـ   مفـ
ــابا  ــق قرض ــه الخل ــن إل   دي
  ســد لهــا موتــك أبوابــا   

  "بلــى ومهــدي الــورى غابــا"

 

  خطب دهانا فـي الـدجى غـرة        
  دهى الورى طرا وها قـد غـدا       
  لموت مهدي الـورى فـّل مـن       
ــك إذ  ــدريس تبكي ــدارس الت   م
ــه  ــاب أرخت ــل غ ــد ه   محم

 

  غوث المــنادي بهجـة النــدي      
  وشع في األرض بقـول فـصـل      

  "غيب نور المهـدي   "قـد أرخـوا   

 

ـــنه محـــمد المـهـــدي    وكاب
  فقـد تالال نـوره فـي الفـضـل       
  وبعدما ســار لـروض الخلــد      
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 الواعظ محمد الموسوي ديسال السيد محمد مهدي بن -١٥٠
   ه١٣٩١ -١٣١٩

بن االسيد محمد مهدي بن السيد محمد         
السيد محمد صادق بن السيد زين العابدين بن 

حسين األصفهاني السيد أبي القاسم جعفر بن ال
  .الكاظميالموسوي، 

 إحدى محـالت    -ولد في محلة القطانة             
 في الثالث من شـهر شـعبان سـنة          -الكاظمية
  تعلم القرآن الكريم عند معلمي األطفال.  ه١٣١٩

  

  
والكتابة والحساب ونبذة من المسائل الشرعية عند الـشيخ عبـد           تعلم القراءة   ثم  

لـى الميـرزا مقـيم     درس المنطق ع   وبعدهاالحميد، ثم درس النحو والصرف،      
القزويني، وقرأ المطول والمغني وشرح الشمسية على الشيخ راضي بن الـشيخ            

والده الـسيد  : ومن أساتذته فيها. وتدرج بالتحصيل في الكاظمية   . محمد الكاظمي 
والشيخ حسين الرشتي الكـاظمي، والـشيخ       والميرزا ابراهيم السلماسي،    محمد،  

   .مهدي الجرموقي
ثم أقام في .  وحضر بها دروس السيد هادي الخراسانيثم ذهب إلى كربالء

فقهاً  السيد أبو تراب الخوانساري،النجف أكثر من عشر سنين، يحضر أبحاث 
ثم عاد إلى الكاظمية قبل . وأصوالً وتفسيراً وحديثاً ورجاالً ومعقوالً ومنقوالً

  . ه١٣٥٥سنة 
لده السيد محمد، وا: له إجازة بالرواية عن عدة من األعالم منهم        

، والشيخ أسد اهللا الزنجاني، والشيخ علي بن الرضا والميرزا إبراهيم السلماسي
 والشيخ ضياء الدين العراقي، آل كاشف الغطاء، والشيخ علي المازندراني،

  . السيد أبو تراب الخوانساري، ووالسيد محسن األمين العاملي
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ي الخونساري، كانت بارجوزة القاسم الموسو وإجازة السيد أبو تراب بن أبي
  :نظمها جواباً عن استجازته له شعراً، بقوله

ــاد   ــام العبـ ــدانا وإمـ   ومقتـ
وحامل العلـم ومـأوى الرشـاد       
  حضرتكم يبغي اتـصال الـوداد      
ــداد   ــم بالمـ ــا كفّكـ   تكتبهـ
  نحظى بهـا العـز ليـوم التنـاد         
  مـا بقـي الــدهر وكـّل الــبالد   

  

 
  

ــره  ــي ده ــة اإلســالم ف ياحج   
  بيـت فـي عـصره     فقيه أهـل ال   

  ماذا ترى فـي ابـن عـم أتـى         
ــة ال ــنكم ســوى كلم   يبتغــي م

  إجــازةً تبقــى لنــا دائمــاً    
  نهدي جميـل الـشكر منّـا لكـم        

  

  :وجاء جواب السيد المجيز في اُرجوزة، منها

  ألف سـالم أنـت بـدر التمـام         
  الرســول  وكــّل مــا أدى إلينــا

  أهـل الرشـاد    " تهـذيب "وهكذا  
   "الخـصال "و" كتاب الـشيخ  "كذا  

  من الفـروع أو مـن االُصـول        
  وجاز لـي التحـديث والدرايـه       

ــاقر ــاني  وابــن التقــي الب الرب  
  محمد الحسين أعنـي الكـاظمي      
أعني الحسين صـاحب التبحـر      
ــشتهره  ــة م ــماؤهم معروف   أس

  

ــا  ــام  عليــك منّــي ي   فقيــه األن
  أجزت أن تروي عنّـا االُصـول       

  أهــل الــسداد " كــافي"ال ســيما 
ــضاً  ــه"وأي ــالي"و" الفقي   " األم

  وكــّل مــا أروي عــن الفحــول 
  وكّل مـا صـحت لـي الروايـه         
  كصاحب الروضـات والمبـاني     
ــالم   ــي الع ــم التق ــابن هاش   وك
ــوكمري   ــق الك ــسيد المحقّ   وال
  وغيــرهم مــن الكــرام البــرره

  

السيد محمد حسن التستري، والسيد :         وأجاز جماعة بالرواية عنه منهم
 لشيخ حسين بن علي البالدي سنةوأجاز ا، شهاب الدين المرعشي النجفي

الشيخ  أنوار الكاظمين في اإلجازة للعالمة" وسمى إجازته له بـ ، ه١٣٧٥
الدكتور حسين علي محفوظ، وسمى إجازته له بـ  أجاز االستاذ ، وكذلك"حسين



٤٢٥ ....................................................ل الجزء األو/  كواكب مشهد الكاظمين 

 سنة  ربيع األول٤، وتاريخها يوم الثالثاء "قرة العين في اإلجازة للشيخ حسين"
 ، وهي" الجالليالدرر الغوالي في اإلجازة لسيدنا"وكتب إجازة سماها  ، ه١٣٨٤
 .الجاللي  محمد حسين للسيدإجازة

 كما قال في قرة – تزيد على المائة والعشرين جدا        له مؤلفات كثيرة 
صرف العناية في حل مشكالت الكفاية، ونزهة المرتاض في : منها -العين

ل المقبول في مباحث االصول، وجامع الشتات ، والقو)طهارة الرياض(شرح 
، ونفائس الكالم في شرح أسماء اهللا الحسنى ) أجزاء٤(في النوادر والمتفرقات 

العظام، واألنوار الكاظمية في أحوال السادة الموسوية، وأحسن الوديعة في 
تراجم مشاهير مجتهدي الشيعة، ومسالك المتقين في إجازات علمائنا المجتهدين، 

   . ومعجم القبور، والبرهان الجلي في ايمان زيد بن عليائر المعارف،ودو
  : للمترجم له)المعارف الدينية( كتاب قال الشيخ مرتضى الخالصي مقرضاً

ــه   ــر ورع تقيـ ــم وبـ   علـ
  آيات فضل فـي الـورى عليـه       
ــه   ــا وفي ــدل كله ــاهد ع   ش
  نــشرك للمعــارف الدينيــه  

  

  أنى ومن كالمهـدي فـي هـداه        
ـ       ي التـأليف  ذاك هدى المهدي ف

  وكــم لــه ســفر عقيــب ســفر
     وفقت يا مهدي الورى للسعي في     

العالم العامل، : "        وصفه الميرزا ابراهيم السلماسي في اجازته له بـ
والفاضل الكامل، عمدة المحققين، وقدوة المدققين، التقي النقي والمهذب الصفي، 

لمجتهدين قبل بلوغ األربعة السيد السند، العالم العامل، البالغ رتبة الفقهاء وا
الذكرى (وفي كتاب ". والعشرين، المهذب الوفي، السيد محمد مهدي الموسوي

، وهو من سهو القلم،  ه١٣٤٣سنة ان تاريخ االجازة غرة محرم ) السنوية
  . ه١٣٤٢سنة فالميرزا السلماسي توفي 

حمد ان جناب السيد م: "        وقال الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء
 صرف عمره في تحصيل العلوم، - أيده اهللا تعالى–مهدي الموسوي الكاظمي 
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وقد اطلع على . المنطوق منها والمفهوم، حتى بلغ بحمده تعالى درجة االجتهاد
كثير من القواعد، حتى حاز ملكة االجتهاد، وله مؤلفات كثيرة في سائر العلوم 

  ".االسالمية
لتعلق ببلدة الكاظمية، ولم يسافر إلى خارج  شديد ا- رحمه اهللا–        كان 

  :ومن كلماته. العراق قط، منذ والدته حتى وفاته
  ". ال ترتقي المملكة إال بسلطان عادل، وعالم عامل، وشعب غير خامل"

 ، ه١٣٩١ محرم الحرام سنة ١٦        توفي في الكاظمية صباح يوم األحد 
 إلى الصحن الشريف من باب لداخلودفن مع والده في الحجرة الرابعة، يسار ا

   .وقام مقامه ولده السيد علي الواعظ .، وفق الترقيم الجديد٣٤القبلة، حجرة رقم 
  :وأبنه األدباء والشعراء، وأرخ عام وفاته الخطيب السيد علي الهاشمي بقوله

  رمـز اإلبـا   " المهـدي "إلى المال   
  )١("عن محـرابها غيــبا   "أرخت  

           ج

  ـدى والدين يا ناعــياً    عـز اله  
  في شهر عاشوراء فـرد التقـى      

  

  
  
  
  
  
  

                                                        
الـذكرى الـسنوية للـسيد محمـد مهـدي      ،  ٢/٢٨: أحسن الوديعة  : من مصادر ترجمته   )١(

 :معجم رجال الفكـر ، ٤٧٠: مصفى المقالي االجازة للشيخ حسين، الموسوي، قرة العين ف  
: ، نقباء البـشر   ٣٩٨-٣٩٣: النفحات القدسية ،  ٣/٢٣٤: موسوعة أعالم العراق  ،  ١/١٣٨
٥/٤٧٢.  
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  السيد محمد بن السيد يحيى الورد -١٥١
   ه١٣٦٩ -٠٠٠٠

        السيد محمد بن السيد يحيى بن السيد هاشم بن السيد جـواد الحـسيني،              
  ).من بلد( وأمه السيدة فضة بنت سلمان البو حسب اهللا .الورد الصائغ

 - كأبيه – "الموال"كان شاعراً اشتهر بقرض     . اظمية، ونشأ فيها          ولد بالك 
  . وقد حفظ كثيراً من مواالت أبيه، ودونها وحافظ عليها، وكذلك اخوته وأخواته

  :         ومن موالته
ــودي    ــة ج ــدموا للمرحل ــسهم ج ــن عي   م

ــا ــا ع ــودي گهم ــه ج ــن الظم ــسير م   م بالم
  م والكـــرم والجـــودِ عگبهراح الـــسخه 

ــيمن  ــي يگعل ــر لب ــرس وم ــي اط ــد آن   بع
ــدارهم  ــابي لب ــرچراحــوا أحب ــه وام ــت ان   ن

ــر ــم گاآٍه وأواه لفـ ــر چهـ ــعب ومـ   صـ
ــودي       ــدمع ج ــي بال ــيهم يعين ــودي عل ج

 م

  :وله
  
  

ــاي     ــات امع ــوا بالغانم ــا وف ــربتهم م   ج
  وامعــاي خــانوا عــل عهــد اتخبــره امعــاي

  رب الســعات امعـــاي  اعگچلالهــم لـــسن  
  من لـسعهم مـا يطيـب الجـرح لـو عـضن            

  ه مــا بهــم طلــع عــل الظــنجــربتهم بالوفــ
ــضن   مگ ــضغ ع ــن الم ــد م ــي تري   رود يل

  وامعـــايلچله وبمكــرهم ذوبـــوا شـــحم ا 

  
  

 

  :ومن مواالته
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  ســود الليـــالي غريــب الـــدار ســـمني  
ــل  ــمني  گواع ــوم س ــا ي ــه م ــور الوف   ص

  ن ســمني چايــا ريــت ذاك الــضعف ال   
ــات   ــشه داي ــات الح ــاني بجاج ــي رم   دهرن

ــوب  ــي گلمتع ــداياتگب ــا أرضــع ال ــل  م   ب
ــالج  ــات   وأع ــرج داي ــه للف ــروح واتن   ال

ــاعي    ــأول رض ــت ب ــا ري ــمنيچاي   ن س

  

        والموال؛ من الفنون الشعرية القديمة، ويرجـع تاريخـه إلـى العـصر           
، ويأتي وزنه علـى بحـر       )وهو شرط أساسي  (العباسي، ويستخدم فيه الجناس     

  .مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن: البسيط، وتفعيالته
موال بسبعة أشطر، تكـون الثالثـة األول بجنـاس،          وينظم البيت الواحد من ال    

والثالثة الثانية بجناس آخر، ويقفل البيت بشطر يكون جناسه كجناس األشـطر            
  .)١(الثالثة األول

 ٢١ الموافـق  ، ه١٣٦٩ شعبان سنة سـنة  ٣        توفي بالكاظمية يوم السبت   
ـ       ١٩٥٠أيار   ي الحجـرة  م، ودفن مع أبيه، في حجرة أسرة السادة آل الورد، وه

، ٦١، حجـرة رقـم      )٢(الثانية يمين الداخل إلى الصحن الشريف من باب المراد        
  .وفق الترقيم الجديد

وكان السيد المترجم قد تزوج ببنت عمه، العلوية زهرة بنت الـسيد ربيـع بـن       
زكي، ونعمة، وقاسم، يحيى، وبنت تزوجها ابن       : السيد هاشم، وأنجبت له السادة    

  .ن السيد جعفر الورد، الصائغعمها السيد إسماعيل ب
                                                        

والجناس فن من فنـون البـديع فـي       . ٦٧ و   ٥٣:  أصول الشعر الحسيني وإنشاده     يراجع )١(
  .ختالف في المعنىالبالغة العربية، وهو التشابه في اللفظ واال

سـنة    شـوال  ١٢كما أفاد حفيده السيد إياد بن السيد قاسم بن السيد محمد، مساء الجمعة               )٢(
 .، نقال عن أخي الدكتور جمال الدباغ  ه١٤٣٠
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   الشيخ محمود بن الشيخ عبد اهللا الكتبي-١٥٢
   ه١٤٠٠  -١٣١٧

  .، الكاظميالشيخ صالح الكتبي        الشيخ محمود بن الشيخ عبد اهللا بن 
وقد مر في ترجمة جده الـشيخ صـالح   .  ه١٣١٧        ولد في الكاظمية سنة     

 وجده، كانا من الشيوخ الـذين يعلمـون         الكاظمي، صاحب مكتبة المفيد، ان أباه     
  .االوالد القراءة والكتابة والقرآن الكريم، في الصحن الكاظمي الشريف

        ورث الشيخ محمود من أبيه أعماله، وقـام بتوسـيعها، وتعـاطى بيـع         
وهي الخامسة يمـين    (الكتب، فامتألت رفوف جدران الحجرة التي كان يشغلها         

، من جهاتها الثالث بالعديـد مـن        )مي من باب القبلة   الداخل الى الصحن الكاظ   
  .الكتب النفيسة التي اشتراها من ذوي المكتبات الخاصة

الحديث القدسي أو صـحف     :         قام بتأليف وطبع مجموعة من الكتب منها      
بئـر ذات العلـم     (سيدنا موسى بن عمران، حكاية السفاح، الغزوتان الشهيرتان         

البتدائية لتالمذة المدارس األهلية لألطفال، المحاورة بين       ، القراءة ا  )وغزوة مؤتة 
وبين الحجاج ابن يوسف الثقفي، معراج النبي محمد        ) ع(االمام علي بن الحسين     

، )ص(واسرائه، مناجاة سيد األنبياء والمرسلين، وخاتم النبيين محمد بن عبد اهللا            
  ).ع(مناجاة النبي موسى بن عمران 

  .لعالمة السيد هبة الدين الحسيني، وأشرف على دفنهوهو الذي تولى تغسيل ا
، ودفن في الحجـرة الخامـسة، يمـين        ه١٤٠٠        توفي في الكاظمية سنة     

، وفـق التـرقيم     ٤٢، حجرة رقم    )١(الداخل إلى الصحن الكاظمي من باب القبلة      
  .الجديد

                                                        
 م،١٢/١٠/٢٠٠٤، بتـاريخ    ٣٨٤، العدد   )البغدادية( جريدة الصباح    : من مصادر ترجمته   )١(

 الـسنة  –في مجلة البالغ، العدد الثالث والرابـع    المطبوع من مؤلفات الكاظميين المنشور      
  . ه١٣٩٠الثالثة، جمادى األولى سنة
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  الشيخ مرتضى بن الشيخ راضي الخالصي -١٥٣
   ه١٣٦٩ -١٣٠٨

 

شيخ مرتضى بن الشيخ راضي بـن   ال         
الشيخ حسين بن الشيخ عزيـز بـن الـشيخ          
حسين بن علي بن إسماعيل بن علي بن مال          

  . عبد اهللا الخالصي، الكاظمي
، ونشأ    ه١٣٠٨ولد في الكاظمية سنة             

فيها على والده الذي أدخله المدرسـة عنـد         
  أربـع بلوغه التاسعة من العمر، وبقي فيهـا        

 

ثم تتلمذ على فضالء .  النحو وقواعد تجويد القرآن الكريممتعلـ. سنين
م السيد مصطفى بن السيد إبراهي، وعمه الشيخ مهدي الخالصي: منهم الكاظمية،

 والشيخ هاشم البوست فروش الكاظمي، الحيدري، والشيخ مهدي جرموقة،
  .والشيخ أسد اهللا الخالصي

بي الحسن االصفهاني، والشيخ         وله إجازات من أعالم الفقهاء كالسيد أ
محمد كاظم الخراساني، والشيخ محمد رضا آل ياسين، والشيخ محمد تقي 

  .الشيرازي
، والشيخ علي الكليدار، والشيخ علي نقي الخالصي الشيخ :        من تالمذته

، عبد الرزاق شكارة، والشيخ عبد المحسن الخالصي، والسيد الغني المختارعبد 
 األعرجي، والسيد محمد علي، والسيد  السيد صالح الحيدريمحمد بنوالسيد 

عبد الغني الشماع، والسيد محمد حسين الحيدري، ، والشيخ عبد اللطيف الوردي
، والدكتور محمد حسين بن الشيخ كاظم آل نوح، واالستاذ محمد محفوظ

  .واالستاذ عبد الرسول الخالصي
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الخالصي وزمرة من العلماء مع عمه الشيخ مهدي  أبلى بالء حسناً        
 وتحمل الكثير من األهوال ، ه١٣٣٣ ميدان الجهاد ضد االنكليز سنة فياالعالم 

  .والمخاطر والصعاب
  .أسلم على يديه عدد من اليهود والنصارى بعد نقاش طويل، وادالء بحجج بالغة

 المرتضوية في عقائد اإلمامية، فرالمعا: ة منهاعديدله تصانيف         
، وترجمة ألعالم آل الخالصي، وشرح المعالم، )ع(ن الجوادين يريخ االماموتا

وارجوزة في النحو وأخرى في المواريث، وديوان شعر في ثالثة أجزاء، 
   . وغيرها

  :      ومن شعره
  فويلي يـوم يؤخـذ بالنواصـي      
  وإنــك غــافر والعبــد عاصــي 
  وصفرا جئت في تلك العـراص     
  على الداني افترضت وكل قاصي     

  لم ال أنجو بـالبيض الخمـاص      ف
  وإخالصي كفاني فـي خالصـي     
  قسيم النار فالخلـد اختـصاصي     
  وذاك لك خذيـه فهـو عاصـي       

  

ــك بالمعاصــي  ــد أتيت ــي ق   إله
  أسأت وجئـت معترفـا بـذنبي       
  ــر ــل ب ــاة بك ــاء التق   إذا ج
  وحسن الظن فيك ومـن والهـم       
  نجى في حب أهل الكهف كلـب      
ــه ــع بني ــد م ــصت ألحم   وأخل

ــاأأخــشى النــار والكــر   ار حق
  ينادي النـار هـذا لـي ذريـه        

  

  ):ع(ومن شعره في اإلمام الحجة 
  لنا وجهك األضحى وطلعتك الفطر    
  ولوالك ال شـمس تضيئ وال بدر     
سماء وال أرض وال نزل القـطر      
  لوترك والمـوتور هـمته الوتـر   
  وعهدي ألخذ الثار أنت له ذخـر      

   مـبارك فيـوم به نلــقاك عـيد    
  فديتك أنت الشمس والبدر والضحى    
   ولو لم يكـن فينا وجودك لم تكـن      
  أما آن أن يهتاجـك العـزم طالبـا        
  وتقضي وأنت الثاقب العزم غيـرة     
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  بجدك بعد القتل رض له صــدر      
  

  أتنسى وهـل تنـسى فعـال أميـة        
  

  :وقال مهنئا الشيخ محمد رضا آل ياسين بالعيد
ــد  ــصر الجدي ــة الع ــام أئم   إم
  معــافى دائمــا فــي كــل عيــد

 

 
  

ــو ــي الي ــسعيدأهن ــد ال   م بالعي
  أال فاهنأ إمـام العـصر واسـلم        

 

 - لإلمامين العسكريين عليهما السالموكان زائراً –توفي في سامراء         
، وشيع هناك، ثم  ه١٣٦٩ شهر ذي الحجة الحرام سنة ١٩قبل ظهر يوم االثنين 

وضع الجثمان في سيارة ونقل إلى الكاظمية، ثم حمل من قرب محطة قطار 
ية وشيع تشييعا مهيبا إلى المغتسل، ومنه إلى مقبرتهم، فدفن مع أبيه في الكاظم

الصحن الشريف، في الحجرة المتصلة بباب القبلة يسار الداخل إلى الصحن 
 . وهو والد األديب االستاذ طارق الخالصي.الكاظمي

كالسيد محمد طاهر الموسوي، وعبد الهادي الغواص، :  الشعراء كثير منورثاه
  .)١(والسيد نوري العاملي.  محمد سلمان العطار، والشيخ موسى السودانيوالسيد

  
  
  
  

  

  
  

  

                                                        
: ، موسوعة أعـالم العـراق     مرتضى الخالصي -من أعالم الجهاد     : من مصادر ترجمته   )١(

٢٤٢-٣/٢٤١.  
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  الحائري الحاجة مريم بنت الشيخ صالح-١٥٤
  ه١٣٤٠ -١٢٧٠

 .        الحاجة مريم بنت العالمة الشيخ صالح بن الشيخ مهدي الحائري

ـ  )  ه١٣١٩-١٢٤٦(زوج السيد حسين بن السيد محسن الحسيني الحائري          د ، وق
وأمهـا  . أنجبت له ولدها الوحيد العالمة السيد هبة الدين الحسيني الـشهرستاني          

  .العلوية آمنة بنت العالمة السيد محمد حسين الشهرستاني
        نشرت السيدة بهية محمود في مجلة النهضة النسائية المصرية، الجـزء           

  :، جاء فيه٣٦١في ص ) وفاة السيدة مريم(م، مقاالً بعنوان ١٩٢٢الممتاز لسنة 
كانت السيدة مريم من أجل النساء الصالحات الفاضالت وأكملهن، نبغـت فـي             "

الشعر واألدب، وأحاطت بالتاريخ واللغة، وبرعت في علوم الـدين واألنـساب،         
اشتهرت بقوة العزم وصالبة    . وتضلّعت في الحساب، وكتبت في األمثال والحكم      

هبة الدين الـشهرستاني فـي نهـضاته       كانت أكبر مشجع لولدها االستاذ      . المبدأ
  ".وجهاده

 شهر رمضان سـنة     ٢٠        انتلقت إلى جوار ربها في بغداد، ليلة الخميس         
  .)١(م، ودفنت في الكاظمية١٩٢٢ ايار سنة ١٨، الموافق  ه١٣٤٠

  
  
  
  
  
  

                                                        
، ٢٩: آثاره الفكرية ومواقفه الـسياسية /السيد هبة الدين الشهرستاني :  من مصادر ترجمتها   )١(

 .٢١-٢٠: حياته ونشاطه العلمي واالجتماعي/ة الدين الشهرستانيالسيد هب
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  الصدر العلوية مريم بنت السيد هادي-١٥٥
  ه١٣٤٧ -٠٠٠٠

 .دي بن السيد محمد علي، الصدر       العلوية مريم بنت السيد ها 

وتربت في .         ولدت في الكاظمية، ونشأت في بيت العلم والتقى والعبادة
  .ظل أبيها السيد الهادي، وأخويها السيدين الحسن والحسين

كانت من النساء الكامالت العالمات، ذات عقل : "        قال السيد علي الصدر
  :في النساء مثلها، وهي مصداق قول الشاعرراجح، ورأي ثاقب، قّل ما يوجد 

ومن خصائصها انها كانت تنظم الشعر باللسان الملحون في عزاء الحسين، 
وقد استمرت على ذلك أربعين سنة، . وسائر وفيات األئمة التي تقام في دارهم

  ".صائد في عداد األلوف، لم يكن مبالغةفلو قلت ان ما نظمته من الق
أعلى اهللا (حدثني والدي : "        ونقل السيد علي الصدر كرامة لها، قال

كانت شقيقتي العلوية العالية أم الفضائل والكرامات، مريم بكم، : ، قال)مقامه
فما . مريضة بمرض الخفقان بأشد ما يكون، وأخواتها حولها، فأخذها النوم

رأيت والدي في : قالت. اعة وقد استيقظت، وحالها على أحسن حالكانت إال س
 وأنا على هذا الحال، فوضع يده على صدري، وقرأ علي المنام، قد جاء إلي

كلي هذه وال بأس : شيئاً من الدعاء لم أفهمه، ثم ناولني قطعة من الرقي، وقال
يء منه في فاستيقظت وطعم الرقي في فمي، بل كنت أظن انه بقي ش. عليك
وصح مزاجي، وصمت في اليوم الثاني، وكان يوم العشرين من شهر . حلقي

  ".  شعبان، وأوصلت الصوم بشهر رمضان
 عصر يوم الجمعة - على أثر عملية جراحية-        توفيت في الكاظمية 
، وصلى عليها أخوها السيد حسن، ودفنت  ه١٣٤٧السابع عشر من شوال سنة 

  لفضلت النـساء علـى الرجـال      
 

   النـساء كمـن وجـدنا       فلو كـن   
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يها في الحجرة الثالثة يمين الداخل إلى الصحن الكاظمي من ليلة السبت، مع أب
  .)١(لم تتزوج و.باب المراد

وكتب السيد عبد الحسين شرف الدين، كتاباً إلى خاله السيد حسن         
.  ه١٣٤٧ ذي القعدة سنة ١١الصدر، يعزيه بوفاة العلوية شقيقته، تاريخه 
ة أدبية ثمينة، أحببت اثباته هنا ولنفاسة الكتاب وبالغته، والحتوائه على ثرو

  :بكامله، وهو
بسم اهللا الرحمن الرحيم، إنا هللا وإنا إليه راجعون، السالم على رسول         "

  .اهللا وأوصيائه أسوة الخلق، وعزاء أهل الحق ورحمة اهللا وبركاته
        موالي ولي النعمة، وأسوة هذه األمة، قدوة أولي البصائر، وعزاء كل 

ب صابر، الخال األعظم، والصراط األقوم، آية اهللا في العالم، ونعمته محتس
ومالكتي رقي خالتي الملكتين المعظمتين، وبقية الميامين من آل . على بني آدم
  .طه وياسين

 بقاءكم، وأحسن عزاءكم، وجعلني فداءكم - يا سادتي-        أدام اهللا 
نبأ الروحية االنسية، بضعة الرسول فاجأتنا جريدة النهضة العراقية، ب. ووقاءكم

البتول، شرف الصيانة، ومجد العفاف والحصانة، عقيلة األئمة، ) مريم(وعذرائه 
  .وجليلة هذه األمة

نبأ أوجف القلب، وأطاش اللب، ونازلة أرعشت األيدي، وزلزلت األقدام، 
أعولت بها العلويات . ورزية طارت بها النفوس، وارتجفت لها القلوب

ت، فرنّت لهن المؤمنات رنين الثاكالت، يا لها مصيبة أفاضت الشؤون، الخفرا
وفجرت منا العيون، فإنا هللا وإنا إليه راجعون، عند اهللا تحتسب بقية الشرف، 

 آفاقنا شمس هدى أظلمت. وتلية السلف، وتوأم اإليمان، وصفوة الرضوان
للمؤمنات بكسوفها، ومشكاة هداية أدجنت سماؤنا بخسوفها، وصحيفة هدى 

                                                        
  .  ١٢٩-٢/١٢٤و ١/١٢٠: الحقيبة:  من مصادر ترجمتها)١(
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يا ضيعة العقائل من ربات الحجال، . العابدات، وفرقان رشد للقانتات المتبتالت
ِنطْن بها ثقتهن، وأوكلن إليها أزمتهن، فسلكت بهن سبيل القصد، وبصرتهن 
مواقع الرشد، حتى إذا الحت غرة الهدى، وأشرقت لهن نور اليقين، إختُِلجت 

يا لهفة البائسات من األيامى .  وشك مريب، فإذا هن في ليل مظلم،)وا أسفاه(
وأمهات اليتامى، أالنت لهن أعطاف رحمتها، ووطّأت لهن مهاد رأفتها، فتقيلن 

 وهن اآلن مهدودات القوى، محلوالت أعطاف الراحة، وتفيأن ظالل الدعة،
  .العرى

يا حسرة الزائرات والوافدات، تقبل عليهن بانبساطها، وتسترسل إليهن بأنسها، 
يا وحشة أهلي، ويا . ومض لهن عن ثغر فضي، فتفتر عن مثل حب الغمامت

دهشة كهلي، ويا ثكل تلك المالك األنسية الكروبية القدسية، ويا تغيض تلك 
عليهم (يا كسرة العقائل في مآتم المعصومين المظلومين . المحمدية) البركات(

المها، وقعودها ، من يقوم مقامها في نثرها ونظامها، وسلوتها وك)السالم
وقيامها، وحنينها وأنينها، وعويلها ورنينها؟ يا وحشة األسحار، من يتبتل في 
ظلمتها، ومن لناشئة الليل وسنتها، ومن للعشي واالبكار، ومن لألوراد 

  واألذكار، ومن للصيام والقيام، من للحالل والحرام؟
امها، أسفي على أسفي على التبر المسبوك من كالمها، والدر المرصوف من نظ

الطلعة األنسية، والمحيا الوضاح، والنفس الوقورة، والطبع الشريف، والمخبر 
أسفي على العطف واللطف والحنان، أسفي على الفضل . الكريم، والخلق العظيم

  .والنبل واإلحسان
        جاشت غصص الهموم في صدري، فقمت مولهاً مدلهاً هائما في مفاوز 

، أسقيه شآبيب عيوني، وأروي )والدتي(ى ضريح النائية األحزان، فوقفت عل
، )وأم فخر الدين ثكلى إلى جانبي(عنبره الداري من وابل جفوني، فأعولت 

فناديت أماه يا أماه، ماتت الشقيقة الشفيقة مريم، ونفض صنوك اإلمام أبو محمد 
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 وهل تدرين ما جرى على العلويتين. يده من تراب قبرها، فهو اليوم حزين
  .الملكتين، وسائر العلويين والعلويات، أوليائك وأحبائك من جراء هذه المصيبة

، والشعب ملتئم، والدار جامعة، تشرق أماه أتذكرين الحال والشمل مجتمعأماه يا 
أواه يا أماه من يوم جدي األواه، . بتلك األنوار، آناء الليل وأطراف النهار

طف أم المهدي خالتي، وحزني وحسرتي لجدتي، ولوعتي لذات العطف والل
  .المؤبد على أحمد وأبي أحمد

نبت بك . أما أنا يا أماه، ومريم العذراء، رهن البالء، أو يختار اهللا لي داركما
يا أماه قوضت مريم . البالد، وضرب الدهر بين مثواك ومثوى أولئك األمجاد

. لخاشعاتعقيلة المكرمات، وارفضت محاريب العابدات، وانفضت اسطوانات ا
فارقت تربها، والزمت كربها، حتى تلقى ربها، ليتني مت ) ملكتكم(يا أماه ان 

  .قبل هذا
من غير جهات النطق، سمعتها باذن ) قدس اهللا سرها(وهنا تكلمت         

خفّض عليك، نفّس اهللا كربتك، ونهِنه عن وجدك، كشف اهللا عنك : عقلي تقول
، واعلم )صلى اهللا عليه وآله(تأس برسول اهللا غمتك، وتعز يا بني بعزاء اهللا، و

بأنكم مغتبطون محبورون بوارف ظل خالك األعظم، آية اهللا في أرضه، ووليه 
في بسطه وقبضه، فال غضاضة وال وحشة، وال هم وال غم، وال بأس عليكم 
مادامت األرض به مشرقة، واأليام بنعمة وجوده مونقة، والدين والدنيا مكلوئين 

به وبالغر الميامين من سادة آل طه، .  رعايته، ملحوظين بجميل عنايتهبجميل
  .وأعالم آل ياسين، يحسن العزاء، أدام اهللا لهم البقاء

على اني وخالتك اليوم مع الذين أنعم اهللا عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
دار جنات والصالحين، قد تبوأنا األرائك في أعلى عليين، واحتفلنا بخالتك في 

النعيم، وجدنا بها برد السرور في أفئدتنا، وجذل الحبور واالبتهاج في أنفسنا، 
على م يا ولدي هذا الوجد، ونحن . وهي قد قرت بنا عينا في مستقر رحمة اهللا
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في دار الخلد، على انك صائر إلينا عن قريب، فنحن إليك شائقون، ولقدومك 
  "منتظرون، إنا هللا وإنا إليه راجعون
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 بن السيد إبراهيم الحيدري السيد مصطفى -١٥٦
    ه١٣٣٩ -١٢٨٦

  

السيد إبـراهيم بـن             السيد مصطفى بن    
محمـد  السيد حيدر بن السيد إبراهيم بن الـسيد      

  . الكاظمي، الحسنيالعطار
 شهر  ٢٩        ولد في الكاظمية ليلة االربعاء      

 نشأة  ، ونشأ فيها    ه١٢٨٦ذي القعدة الحرام سنة     
، ، وحضر عند بعـض األعـالم      علمية صالحة 

  عبـاس السيد مهدي الحيدري، والشيخ     : ومنهم

  

  

  
ثم هاجر إلى . الخالصي، والشيخ راضي الخالصي مهدي  والشيخالجصاني،

، ثم عاد إلى الكاظمية، مشتغال  على علمائهاالنجف األشرف، ودرس هناك مدة
  .بالبحث والتصنيف

  .الشيخ مرتضى بن الشيخ راضي الخالصي:  تالمذتهمن        
عجل اهللا ( في أحوال صاحب الزمان مالبشارة االس:         من مؤلفاته

سرار ، وبه اشتهر، والباقيات الصالحات في تعقيب الصلوات، واأل)فرجه
، )عليهم السالم(وكتاب في وفيات األئمة المودعة في أعمال يوم الجمعة، 

عجل اهللا (، وآخر في والدة المهدي )عليها السالم( الزهراء وتأليف في والدة
  .في اللغة) المصباح المنير للفيومي(وتعاليق على ، )فرجه

، ومن الثاني  ه١٣٣٠وكتابه بشارة االسالم يقع بجزئين، فرغ من األول سنة 
. ، ثم اعيد طبعه مرارا ه١٣٣٣، وقد طبعا في مجلد واحد سنة  ه١٣٣٢سنة 

زا محمد تقي الشيرازي، زعيم الثورة العراقية الكبرى، وابن عمه وقرظه المير
  :السيد مهدي الحيدري، والسيد رضا الهندي ببيتين من الشعر هما

  حكم تـسيل علـى فـم األقـالم           أم ذي آللــئ فــي يــدي نظــام
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  :وللشيخ محمد السماوي مؤرخاً

  :وله فيه أيضا خمسة أبيات، وقد حول تاريخه إلى سنة الطبع ال التأليف منها

هو اليوم من العلماء االجالء، والفقهاء االتقياء، : "        قال الشيخ حرز الدين
  ".كاتب مؤلف، مؤرخ منقب، ثقة عدل أمين. ذو الفضل الجزيل، واألدب الجميل

السيد الطاهر القلب، الحسن : "ي آل ياسين بـ        ووصفه الشيخ راض
السيرة، الكريم الخلق، الواسع الفضل، بل هو في الظاهر أفضل رجال أسرته 

  ".بعد العالمة المهدي
كان من . عالم فاضل كامل جليل: "        ووصفه الشيخ اغا بزرك بقوله

  ".                 األفاضل األجالء األتقياء
كان سيداً جليالً، وورعاً نبيالً، : "الموسوي في أحسن الوديعة د        قال السي

  ".جالسته مراراً ولقيته كراراً
سنة يوم الجمعة الحادي عشر من شهر رمضان توفي في الكاظمية         
، وهي الحجرة ، ودفن في مقبرة االسرة في الصحن الكاظمي الشريف ه١٣٣٩

                                                        
، أي كالتـاء وليـست      )٥(وليـست   ) ٤٠٠(في الحساب   ) ة(مع مالحظة أن تكون قيمة       )١(

  .كالهاء

ــشارة اإل ــت ب ــا فقل ــالم فيه   س
 

  برسالة قـالوا أتانـا المـصطفى       
 

  ره شــققن أبــراد الــدجىأنــوا
  خلع الحجاب لذاذة منها الحجـى     

  "سالم جـا  المصطفى ببشارة اإل  "
 

  جاء ابن حيـدر لألنـام بمعجـز     
ــشارة ــسلمين ب ــه للم ــدى ب   أب
  فتهاتفوا يطـرون فـي تاريخـه      

 

  طلبا وطرف المكرمات استـشرفا    
  )١("سالم جاء المصطفى  شارة اإل بب"

 

  ب لـه العـال  أقد تم طبعا فاشـر     
  المصطفى قد جاء فيـه فـأرخوا      
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، وفق ٧٣رقم ( من باب الجواهرية األولى يسار الداخل إلى الصحن الكاظمي
 .)١()الترقيم الجديد

 . وهو والد المرحوم المحامي السيد عبد الباقي

        ودفن بعده في هذه الحجرة أخوه األكبر، السيد حيدر بن السيد إبراهيم، 
، والمتوفى  ه١٢٧٣المولود عصر يوم األحد الثامن عشر من شهر رجب سنة 

  . ه١٣٤٠في شعبان سنة 
 

  

  
   في شبابه الحيدريالسيد عبد الباقي

  
  
  
  
  

                                                        
، ١٠٥-١٠٤: ثائراالمام ال ،  ٧/٢٢٨:، األعالم ١/٢٣: احسن الوديعة :  من مصادر ترجمته   )٢(

، النفحـات   ١٢/٢٣٦: ، معجـم المـؤلفين    ٢٤: فـضالء أوراق الشيخ راضي آل ياسين،      
  .٥/٣٧١: ، نقباء البشر٤١٣-٤١٢: القدسية
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   السيد مصطفى بن السيد حسين الكاشاني-١٥٧
   ه١٣٣٦ -١٢٦٨

        السيد مصطفى بن السيد حـسين بـن        
المير السيد محمد علي بن السيد محمد رضـا         

بن الميـر الـسيد جمـال الـدين الحـسيني،           ا
  .الكاشاني
لـغ   ، وحينما ب    ه١٢٦٨ولد بكاشان سنة            

السابعة من عمره  شـغف بتحـصيل العلـوم          
   العشرين منولما بلغ. الدينية واشتغل بالدرس

  

  
أربع فيها  العلم والفضل، فمكث عمره هاجر إلى اصفهان، إذ كانت عاصمة

سنين، درس خاللها الفقه واالصول على الشيخ محمد باقر بن محمد تقي 
على اآلخوند قشقائي قليال، األصفهاني، وقرأ على الشيخ محمد الكاشاني، و

  .وتخرج في العلوم العقلية على الشيخ آغا رضا قمشه، وصار يشار إليه بالبنان
 إذ –ثم عاد إلى مسقط رأسه للعالج، وبعد تحسن صحته غادرها إلى طهران 

سنة وبعد وفاة والده .  وحضر بحثه الخارج-كان والده المرجع الديني فيها
ثم هاجر إلى النجف . حوله الوجوه واألعيان، حّل محله، والتف  ه١٢٩٦

    .، بعد أن حج بيت اهللا الحرامه١٣١٢األشرف في جمادى االخرة 
السيد األجل، الفاضل الكامل، : "        قال السيد حسن الصدر في ترجمته

هاجر : "ثم قال". العالم العامل، االديب اللبيب، المهذب الصفي، اللوذعي االلمعي
ر شأنه، وعظم قدره، وهو االن أحد اعالم الغري، والرئيس الذي إلى النجف لكب

  ".بكل فضل حري
حط رحله بالنجف وأقام فيه، : "        وقال الشيخ حرز الدين في معارفه

وسمعت انه . وصار يحضر أبحاث علماء العصر ثم اكتفى من الحضور عليهم
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كانت تحضر عليه حصل على إجازة االجتهاد، ثم استقل بالتدريس في النجف، و
وفي اخريات أيامه أصبح عالماً محققاً . طائفة كبيرة من الطلبة المهاجرين

  ". وفي نظري انه اصولياً أعمق منه فقيهاً. اصولياً فقيهاً
عالمة فقيه، محقق كامل جليل، حامي : "        ووصفه الشيخ اغا بزرك بقوله

  ".حوزة المسلمين، المجاهد في سبيل رب العالمين
منجزات المريض، وكتاب في االستصحاب، ورسالة :        له مؤلفات منها 

  . ريم، وديوان شعر بالعربيةفي عدم حجية الظن، وتفسير مختصر للقرآن الك
ومن شعره في مدح اإلمام علي . كان شاعراً جيداً باللغتين العربية والفارسية

  :، من قصيدة طويلة)عليه السالم(
  خــاراخــالق الخلــق رفعــة وافت

  فلذا لب من غــال فيـك حـارا        
  فيـك جهـارا   " الغـدير "سل يوم   

  لم يجد مبغــض لـه انــكارا       
 

  ليـس فـوق النبـي غيـر إلــه      
  وعلـى كتفــه ارتقـــيت يقـــينا 
  أنت مولى الورى بما نص خير الر      
  مــأل الخــافقين فــضـلك حتــى

 

        ساهم في الجهاد ضد االحتالل البريطاني للعراق، وكان في جبهة 
ارة والقرنة، وأثناء ذلك مرض مرضاً شديداً اضطره إلى العودة  إلى العم

 فمكث يعالج فيها حتى أوائل . ه١٣٣٣النجف للمعالجة، وكان ذلك أواخر
 اتفق مع أقرانه العلماء األعالم على السفر إالى الكاظمين ومنها إلى ، إذ ه١٣٣٤

جه إلى ساحة ولكن وطأة المرض اشتدت عليه ومنعته من التو. ساحة الحرب
  .القتال التي كانت حينئذ في الكوت، وبقي في الكاظمية يعالج نفسه

اشتد مرضه بالفالج والمثانة، حتى توفي في الكاظمية، مغرب ليلة         
، وشيع تشييعاً عظيماً  ه١٣٣٦الثالثاء، التاسع والعشرين من شهر رمضان سنة 
ها لنفسه بين االيوان القبلي في تلك الليلة، ودفن في المقبرة التي كان أعد

، وأقيمت له )جنب الكيشوانية الغربية المتصلة بصحن قريش(وصحن قريش 
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وهو والد الزعيم . مجالس الفاتحة في الكاظمية وكربالء والنجف وبغداد وغيرها
  . السيد أبو القاسم الكاشاني

 :ذكره الشيخ محمد السماوي في ارجوزته صدى الفؤاد، فقال

  : منها)٢(ومدحه الشيخ كاظم آل نوح بأبيات
  سى وبه نستكشف الغمما   يقوى األ 

  رقى من المجد أعاله فما وجمـا      
   سـيد العلمـا    أندى البريـة كفـاً    

  ومن لبان ثدي الفضل قـد فطمـا   
 

  بالمصطفى العلوي الفـاطمي لنـا      
  العالم الحبر والشهم التقـي ومـن      
     بحر العلوم وكنز الفضل بدر هدى  
  في حجر أم العلى طفالً ربا فنمـا       

 

  

  
  السيد أبو القاسم الكاشاني

                                                        
: ، األعيان٢٠-٩/١٨: ، أدب الطف٢٠٦- ١/٢٠٥: أحسن الوديعة:  من مصادر ترجمته)١(

: ال الفكر، معجم رج١٧-٣/١٣: ، معارف الرجال٦١-٥/٦٠: ، التكملة١٢٨- ١٠/١٢٧
 .٣٧٨-٥/٣٧٥: نقباء البشر، ٤١٦-٤١٣: النفحات القدسية، ١٠٣١- ٣/١٠٣٠

  .٣/٦٠٢: شيخ كاظم آل نوح ال ديوان)٢( 

  ذي العـال والـشان    نجل الحسين   
  في حلة ورحلـة حتـى ارتحـل       

  )١("بالكـاظمين سـيبر   "فأرخـوا  
 

  وكالشريف مـصطفى الكاشـاني     
ــل ــم وعم ــي اهللا بعل ــد ف   جاه
  وكان عنـد الكـاظمين المـستقر     
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  السيد مصطفى بن السيد علي الحيدري الكاظمي-١٥٨
  ه١٣٥٨ -١٢٩١

أحمد بن السيد حيدر بن السيد علي بن السيد       السيد مصطفى بن السيد   
  . الحسني، الكاظميالعطارإبراهيم بن السيد محمد 

  .ونشأ على سيرة آبائه وأجداده . ه١٢٩١ سنةغرة شهر محرم         ولد 
كان معروفا بالفضل والزهد والعبادة والورع عن : "وفي كتاب اإلمام الثائر

هللا، والصبر على المكاره، والعزوف عن الدنيا، والبصيرة في الشؤون، محارم ا
  ".والمعرفة بدقائق األحوال، والتوصل إلى حقائق األمور

، ودفن في مقبرة آل الحيدري في  ه١٣٥٨ سنة         توفي فجأة في شوال
، وهي الحجرة األولى يسار الداخل إلى الصحن الصحن الكاظمي الشريف

  ). وفق الترقيم الجديد٧٣حجرة رقم (اب الجواهرية الكاظمي من ب
  . وهو صهر السيد مهدي الحيدري، ووالد السيد محمد علي
  :ورثاه السيد علي نقي الحيدري بقصيدة، قال في بعضها

   مع الشهبِ  من بعد ما كان مرفوعاً    
  فعاد منحجب األنوار فـي حجـبِ      

  )١(يد المنون، أال يا عين فـانتحبي      
 

   العلياء في التربِ   نجم هوى من سما    
  وبدر تـم عـراه الخـسف مؤتلقـاً     
  وسيداً من بني عمرو العلى اختطفت     

  

  
 السيد محمد علي بن السيد مصطفى 

                                                        
  .١٣٩-١٣٧:اإلمام الثائر:  من مصادر ترجمته)١(
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  الصدر العلوية ملكة بنت السيد هادي-١٥٩
  ه١٣٤٧ بعد -٠٠٠٠

 .       العلوية ملكة بنت السيد هادي بن السيد محمد علي، الصدر 

ودرجت . ، ورضعت من ثدي العلم واإليمان والتقى        ولدت في الكاظمية
  .تنهل من نمير أبيها الهادي، وأخويها السيدين الحسن والحسين

كانت سيدة جليلة القدر، تقية نقية، دائمة الذكر،        : "        قال السيد علي الصدر   
من المتهجدات باألسحار، المواظبات على تالوة القرآن والـدعاء فـي أعقـاب            

  ".الصلوات
 بـالقض   –حـدثتني فـي سـامراء، وكنـا زائـرين         : "ثم نقل كرامة لها، فقال    

، وكن النساء يجـتمعن ويـذهبن إلـى         )عليهما السالم ( للعسكريين   -والقضيض
فذهبن يوماً على العادة، وكان الفصل      . الحرم الشريف، ثم إلى السرداب المقدس     

ة والـدعاء   صيفاً، والشهر تموز، فزرن، وكلما أتمت إحداهن الزيارة والـصال         
واآلداب المسنونة في ذلك المكان، خرجت وجاءت إلى الـدار، إلـى أن بقيـت        

، إحداهما في الصفّة وهي عمتي،      )رحمة اهللا عليهما  (ووالدتي  ] المترجمة[عمتي  
فقلـت فـي    : قالت عمتي . واألخرى في السرداب عند باب الصفّة وهي والدتي       

 من شـدة القـيض، وذهـب    نفسي ان السرداب خال من الزوار، وكذا الصحن،  
إلى داره، لخلو الحرم والسرداب من الزائرين، وقد اسـتولى علـي            ) الكشوان(

الخوف، ألن سامراء وأهلها ليسوا من أهلنا، وإذا قمت وذهبت، تبقـى والـدتك              
وحدها في السرداب، وال يمكن أن أتركها ألنهـا مـصممة علـى أن تـصلي                

  .الظهرين في السرداب
لى موالي الحجة ابن الحسن المهـدي، عليـه وعلـى آبائـه               فتوجهت إ 

نحن أسرتك بنات جدك موسـى بـن جعفـر،    : الصالة والسالم، وقلت يا سيدي   
ثـم قمـت    . وضيوفك في دارك وسردابك، ونخاف فآمنا، وتوجه لنا ولحفظنـا         
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للصالة فلما صرت في الركعة األولى نظرت إلى زاوية الصفّة إلى جهة القبلة،             
إنسان قد أحاط به النور من أرض الصفّة إلـى سـقفها، فارتعـدت     فرأيت شبح   

فرائصي، وكدت أقطع الصالة ألتشبث بأذياله الشريفة، أللتمس منـه الـدعاء،            
. وأطلب منه الشفاعة، وقضاء الحوائج، لكني تماسكت عن قطعهـا، وأوجزتهـا        

ولما فرغت من الصالة، ذهب ذلك الشبح الذي كان يحيط بـه النـور، ولكـن                
مأن قلبي لحضوره عندنا في السرداب، وتوجهه لرعايتنـا، والحمـد هللا رب             إط

  .)١"(العالمين
        وكم لهذا البيت من كرامة، ومنها ما حدث في مجلس تعزيـة النـساء،              
الذي يعقد في دار السيد هادي الصدر، في العشرة األولى من المحرم، ويـستمر         

وهي تعمل من الدقيق والسكر     (لحالوة  إلى اليوم الثالث عشر منه، وكن يوزعن ا       
فاتفق في إحدى السنين، ان الدهن الذي وضـع         . في اليوم الثالث عشر   ) والدهن

فيها كان منتناً، ففسدت بحيث ال يمكن أكلها، وتركْنَها في الغرفة ليخرجوها فـي       
وقررن أن يمددن المجلس يوماً آخـراً، لتعمـل أخـرى جيـدة             . غد من الدار  

 –فرأت زوجة السيد الهادي في عالم الرؤيا        . ين ونمن مهمومات  فمض. لتوزيعها
) عليهما السالم ( ان اإلمام الحسين وأخيه العباس       -وكانت من النساء الصالحات   

. قد شرفا الدار، وجلسا داخل اإليوان، والسيد الهادي واقف بخدمتهما عند الباب           
سيدي : ة لنأكل، فقالت له   يا أم سيد حسن إئتنا بحالو     ) عليه السالم (فناداها الحسين 

. انها ليست منتنة، إئتني منها آلكـل      : فقال. إنها منتنة وقد نحيناها لنصنع غيرها     
فقامت امتثاالً ألمره، وأتت في عالم الرؤيا إلى القدر الكبير، ورفعـت غطـاءه،        

، )عليـه الـسالم   (ففاحت منه رائحة المسك، فأخذت منه الحالوة، وقدمتها إليه          
 انتبهت من النوم، وأسرعت إلى قـدر الحـالوة، فكـشفت عنـه              ثم. فأكل منها 

غطاءه، ففاحت منها رائحة المسك، فأيقظت النائمين، وقصت علـيهم رؤياهـا،            

                                                        
  .  ١٢٢-٢/١٢١:  الحقيبة)١(
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وشاع الخبر في البلد، فصاروا يأخذون منهـا        . وكانت الحالوة كأطيب ما تكون    
  .)١(قليالً قليالً، ويدخرونه للشفاء والتبرك

 ودفنـت مـع أبيهـا       ،  ه١٣٤٧سنة  كة قد توفيت بعد             وكانت العلوية مل  
  .وأخويها، في الحجرة الثالثة يمين الداخل إلى الصحن الكاظمي من باب المراد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .  ١٠٣-١/١٠٢:  الحقيبة)١(
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 بن السيد إبراهيم األعرجي ) كافي( السيد مهدي -١٦٠
  ه١٣١٤ -١٢٥٦

ن بن السيد    مهدي بن السيد إبراهيم بن السيد راضي بن السيد حس          سيد        ال
  ).السيد مهدي كافي(ب المعروف . مرتضى، الحسيني األعرجي الكاظمي

ويقال انه لقّب بذلك لكونه ولد ألبويه بعد زمن طويل من زواجهما لم يرزقا فيه               
  . ، فلقّب به واشتهر فيه)هذا كافي: (ولداً، فلما ولد قالت أمه

باً لطلب العلم، فجد في ونشأ فيها مح، )١(ه١٢٥٦        ولد في الكاظمية سنة 
 .طلبه حتى أصبح أحد رجال الفضل والكمال

له . استطاب الشعر وتذوقه، فحفظ منه ما أعجبه حفظه، ثم مارس نظمه        
، ومعظم ما وصل إلينا من شعره هو شعر )٢(منظومة في أصول الدين

أبا جعفر المناسبات، كقصيدته في عرس الشيخ عبد اهللا آل ياسين، وتهنئته السيد 
 بقدومه من الحج، ورثائه زوجة السيد عبد الكريم )عبد الرزاق (األعرجي

وله موشحة . األعرجي، ورثاء الشيخ باقر بن الشيخ زين العابدين السلماسي
  . طويلة يباري بها قصيدة أحمد عزت باشا، ابن أخ الشاعر عبد الباقي العمري

البن عمه السيد جعفر )  الضربمناهل(مقرظاً كتاب ) رحمه اهللا(        قال 
  :  األعرجي النسابة

ــر ــاخر جعف ــوم التف   وســيدنا ي
    فأضحت به األحياء تزهو وتزهر  

  يـذكر ) المناهـل (فذلك مما في    
ويخلــد فيــه الماجــد المتــشمر  

ــه   ــيد يعرفون ــاس س ــل أن   لك
  د طموسـها لقد أظهر األنساب بع 

  لئن شذّ بطن من أساس رياضـه      
  كتاب به أحياء ذكرى ذوي العال     

                                                        
ولكن الـشيخ  .  سنة٥٨توفي عن  وجدت ورقة بخط الدكتور حسين علي محفوظ فيها انه           )١(

  ).وقد ذرف على السبعين: (محمد حسن آل ياسين قال
 .٢٣/٨٠: الذريعة )٢(
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     أقـصر وأنت يراعي من لـساني  
     وفينا على رغم العدا الحق يظهر  

 

  :ومنها
  وكنتُ أنا المهدي ما بين عصبتي     
  بنا قام دين الحق قـدماً وحادثـاً       

 

  :       ومن شعره قوله متغزالً
   عوض الـسيوف األعينـا     وتقلدوا

ــا ــه نجــا إال أن   أخــذ األمــان ل
  أرقاً وال جـسٍد تحامـاه الـضنى       

  ما أبقى لنـا؟   : لبانقالت غصون ا  
  ِلم ال نقلت إلى هنا مـن هـا هنـا          
  ما كان جار على المحب وال جنى       

 

  سـمر القنـا   هزوا القدود فأخجلوا     
ــدموا للعاشــقين فكــل مــن   وتق
  ال خير في جفن إذا لـم يكتحـل        
  لما انثنى في حلّـة مـن سـندس        
  يا قلبه القاسـي ورقّـة خـصره       
  لو ان رقـة خـصره فـي قلبـه         

 

، وشيع فيها، ودفـن     ه١٣١٤م الخميس الرابع من صفر سنة       توفي بالكاظمية يو  
وممن دفن  . )١(في الحجرة األولى يمين الداخل إلى صحن قريش من باب قريش          

  .السيد تقي، والسيد أبو الحسن: فيها بعده، ولداه
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
 .٥٨- ٣/٤٩: شعراء كاظميون: من مصادر ترجمته )١(
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  السيد مهدي بن السيد ابراهيم الخراساني الكاظمي-١٦١
   ه١٣٦٩ -١٢٩١ حدود

بن السيد ابراهيم بن السيد محمد علـي بـن          ) محمد مهدي (مهدي          السيد  
  .السيد عبد اهللا بن السيد حسن الدرودي الخراساني الكاظمي

، وتتلمـذ   )مرت ترجمته (، وتربى في حجر أبيه        ه١٢٩١        ولد حدود سنة    
وتخرج في الفقه واالصول على العالمـة    . عليه، وقرأ في سامراء على أفاضلها     

وقد خلف أبيه في امامة الجماعة، وغيرهـا مـن          .  الصدر الكاظمي  السيد حسن 
  .الوظائف الشرعية

ورث من أبيـه تقـواه      . عالم فاضل فقيه  : "         قال الشيخ راضي آل ياسين    
  ". وزهده ووداعته، وحسن سيرته، ومكارم أخالقه

رعـاً  كان عالماً فاضالً، براً تقيـاً و      : "        ووصفه السيد علي الصدر بقوله    
  ". وألهل البلدة به وثوق. ثقة

  ".عالم فاضل، ورع جليل: "        وقال الشيخ اغا بزرك في ترجمته
،   ه١٣٦٩        توفي قبل فجر يوم اإلثنين بساعة، تاسع جمادى األولى سـنة            

، يمين الداخل إليـه  )عليهما السالم(ودفن في الرواق الشرقي لإلمامين الكاظمين  
  .)١(ما يلي المسجد الصفوي، في السرداب الذي دفن فيه والدهمن باب المراد، م

  
                                                        

: ، نقبـاء البـشر  ٤/٦٦٦: أوراق الشيخ راضي آل ياسين، الحقيبـة :  من مصادر ترجمته   )١(
٤٢٤-٥/٤٢٣. 
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  الشيخ مهدي بن الحاج صالح المراياتي -١٦٢
  ه١٣٤٣ -١٢٨٧حدود 

بـن   مهدي بن الحاج صـالح       خيش        ال
عيسى بن محمد جواد بن مصطفى بن محمد        

. المراياتي، الكـاظمي علي بن محمد درويش    
  . وهو من بني أسد

 خ جواد بن الشيخ علـي بـن       بنت الشي وأمه  
الشيخ سليمان العاملي الكاظمي، وأختها والدة      

 .  الخالصي بن الشيخ محمد عليالشيخ عباس

 

 
ونشأ فيها محباً لطلب العلم، ولذلك ،  ه١٢٨٧        ولد في الكاظمية نحو سنة 

ن خمس سنين، فتعلم القراءة والكتابة، وحفظ القرآأدخله أبوه إلى الكتّاب وعمره 
 .الكريم

 برغبته في االستمرار ثم أراد منه أبوه أن يتعلم إحدى المهن، إال انه أقنعه
وانكب عليها، فقرأ النحو والصرف والمنطق والبالغة والتفسير، بالدراسة، 

ثم هاجر إلى . والفقه واألصول على عدد من أساتذة الكاظمية وعلمائها يوم ذاك
، وتتلمذ على أعالمها، حتى نال مبتغاه، النجف األشرف إلكمال تحصيله العلمي

  .وعاد إلى بلدته المقدسة
وأصبح أستاذاً يحضر عليه جماعة .       وسرعان ما لمع نجمه، واشتهر اسمه

السيد محمد جواد الصدر، والسيد حسن : من الطالب للدراسة واالستفادة، منهم
ن الخالصي،  الورد، والشيخ كاظم آل نوح الخطيب، والشيخ عبد المحسمحسن

 والشيخ عبد الرزاق العاملي، والشيخ ،حسن الجشي القطيفي الشيخ علي بنو
  . العاملي، والخطيب السيد محمد سعيد العدناني وغيرهمعبد الهادي 
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        ولورعه وتقواه طلب منه عدد من المؤمنين أن يكون إمامهم في 
طارمة باب القبلة، الصالة، فأجابهم إلى ذلك، وكان يصلي ظهراً في جانب من 

  .        ويصلي في الجانب اآلخر الشيخ مهدي الخالصي
شرح الكفاية في االصول، وحاشية على كتاب الرجال ألبي : من مؤلفاته        

علي، وموسوعة في الفقه، وله نظم كفاية االصول وحواش عليها، وديوان 
  . شعر

في ) الطارمة( الغربي الكبير ومن شعره قوله بمناسبة االنتهاء من تشييد اإليوان
  : ه١٣٣٢الصحن الكاظمي في سنة 

  أثنى عليه في الكتـاب المنـزل      
  ما الِحجر إال دون فضله الجلـي      
  تود لو تهـوي إليـه مـن عـلِ         
  ببابــه الركــاب وانــل واعقــِل

  "وســلّم اســتلم وحــي وادخــِل"
 

  هذا هو البيت الذي رب الهـدى        
  هيهات ما البيـت ومـا مقامـه       

  لـى علوهــا وهـذه الــشهب ع 
  يا طالب المعروف بلّغـتَ أرح     
  وقف وكبر خاضعا إن أرختـه     

 

  : قوله)ع( في أهل البيت ومن شعره
ــارا  ــد من ــاً وللمج ــال بيت   للع
  وســناء وعــالء وفخــارا  
ــشارا   ــه إال انت ــى اهللا ل   وأب
  قعد العجـز بـه لمـا أغـارا        
  وهم األطـواد حلمـاً ووقـارا      

 

  سل بهم ربع العال كـم شـيدوا         
  ا ســماحاً ونــدىمــألوا الــدني

  كم حسود رام يطـوي فـضلهم      
ــٍر ــأوهم ومغي ــي ش ــال ف    للع

ــالً  ــناء وع ــشهب س ــم ال   فه
 

فاضل : "        عده الشيخ محمد السماوي في الطليعة من شعراء الشيعة، قال
رأيته . مشارك بالعلوم، حسن المنثور والمنظوم، جيد الفكرة، دقيق النظر

ألديب الظريف، الحسن المحاضرة، واجتمعت به، فرأيت الرجل الحصيف، وا
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الممدوح المعاشرة، إلى طبع خفيف، ورزانة ووقار، وشعار تقى خال من 
  ".العار

عالم جليل، وفاضل نبيل، : "        وترجمه الكاظمي في أحسن األثر فقال
ذو طبع خفيف، . حسن النظم والنثر، جيد الفكرة، دقيق النظر، حسن المحاضرة

سافر إلى البصرة مع معاصره : "ثم قال". ال من العارورزانة ووقار وتقى خ
الشاعر الشيخ عبد المحسن الكاظمي، على أن يهاجرا من وطنهما، ويقطعا 

ثم عدل شيخنا المترجم عن قصده، ورجع إلى . الصالت والعالقات من العراق
  ".مسقط رأسه الكاظمية

بلد في نسب بني بيضة ال(        قال الدكتور حسين علي محفوظ في ارجوزته 
  ):أسد

  "المهـدي "أسرة نجل الصالح    
  شيخهم صديق شاعر العـرب    

 

  "آل المرايـــاتي"ومــنهم   
  بيــت تجــارة وعــز وأدب

 

، ودفن في  ه١٣٤٣ صفر سنة ١٨        توفي في الكاظمية يوم الخميس 
من سهو ) ١٣٤٢(والنفحات القدسية في معارف الرجال ما و. المشهد الكاظمي

  .القلم
ه الشعراء بقصائدهم، وأرخ عام وفاته عدد من الشعراء منهم تلميذه الشيخ ورثا

     :كاظم آل نوح بعدة تواريخ، منها قوله
ــسـينا الكــ    ربـوراح ين

  ـعظيم كاســات العطـب    
ــج ــا الن ـــى ودونه   وبـلّ

ـــهب ــشاشاتي انت ــي ح   من
  "رع ذهـب  ـه الـش  ـل"أرخ  

 

ــ  ــب ده ـــتةـخط   انا بغ
ــــجرعــ   نا بوقعـــه ال
ــ   بةـئــا ناـيا لهـــف

ــ ــضـى مه ــذ ق   ديناـوم
  يا ســائلي وقـد قـضى      

 

  :قال) بل الصدى(وأرخ وفاته الدكتور حسين علي محفوظ في 
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  وهو المراياتي تـرب المجـد     
  وعالمـــاً محـــدثاً نبـــيال

  )١("غاب قمر "عن أفقنا أرخته    
 

  وكابن صالح اإلمام المهـدي     
  كان أديبـاً شـاعراً جلـيال      
  وحين بدر هالة الفضل استسر    

  

 واحداً هو االستاذ المرحوم محمد حسين، الذي تخرج في دار العلوم            وخلف ولداً 
  .م١٩٣٣الكبرى بمصر سنة 

  

  
   أيام كان طالباً في مصرمحمد حسين المراياتي

  
  
  
  
  

                                                        
: ، الحقيبـة  ١٥٣-١٠/١٥٢: ، األعيـان  ٦١-٥٩: ثـر أحـسن األ  :  من مصادر ترجمته   )١(

، معـارف   ٣٦١-٢/٣٥٩: ، الطليعـة  ١٣٦-٢/١٢١: ، شعراء كـاظميون   ٦٢٧-٤/٦٠٤
، نقبـاء  ٤٢٩-٤٢٨:  النفحات القدسـية   ،١٣/٢٨: ، معجم المؤلفين  ١٤٧-٣/١٤٦: الرجال
 .٤٥١-٥/٤٥٠: البشر
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  د مهدي بن السيد محمد بحر العلوميس ال-١٦٣
   ه١٣١٣ -٠٠٠٠

رضا  بن السيد محمد         السيد مهدي بن السيد محمد بن السيد محمد تقي
  .، النجفيبن السيد محمد مهدي بحر العلوم الطباطبائي

        ولد في النجف األشرف، ونشأ فيها، وتلمذ على والده، وعلـى بعـض             
 انتقل إلى   ، حتى إذا أصبح معدوداً في المرموقين من أهل الفضل،         علماء عصره 

من زي، وصار هناك    سامراء، وتتلمذ فيها على المجدد السيد محمد حسن الشيرا        
  .، وممن يعتمد عليهم السيد الشيرازي في عامة شؤونهالمدرسين

 حين عزم على التوجه إلى زيـارة       –        استدعاه والده إلى النجف األشرف      
 ليقوم مقامه في إدارة شؤونه العلمية واالجتماعيـة       -)عليه السالم (اإلمام الرضا   

ه، وبقي في النجف األشـرف      ، فرجع امتثاالً ألمر ابي    إذ انه أكبر ولده   والعائلية،  
  .مجتهداً مجداً في الدرس والتدريس إلى آخر حياته

        مدحه مشاهير شعراء عصره، كالشيخ عبد الحسين الجواهري، والـسيد          
جعفر الحلي، والشيخ جواد الشبيبي، والسيد أحمد القزويني، والشيخ باقر حيـدر            

  .وغيرهم
ـ  التـي   في مذكراته   السيد عبد الحسين شرف الدين             قال  مجلـة   شرتها ن

 هو السيد الـشريف     ،وكان لي في سامراء رفيق في درس الفصول       : ")١(العرفان
. مام السيد محمد بحر العلوم الحسني الطباطبائي النجفـي بن الشريف اإل  ا ،مهدي

خالق، غزيـر    أحمدي األ  ،عراق علوي األ   فاطمي الحسب،  ،كان هاشمي النفس  
المادة، سديد المناهج، سمح القريحة، رائق المنطق، فائقاً في الدقـة واالعتـدال             

راجع قانونه من كتاب    نكنا كلما قرأنا فصالً من كتاب الفصول        . وسرعة االنتقال 

                                                        
  .   م١٩٥٨ لسنة ٤٥ المجلد ٤ العدد )١(
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ثنـاء  وسبرنا فـي األ   . لفاظ على هذه الكيفية    حتى فرغنا من مباحث األ     ،القوانين
  : فكنا كما قيل،زانياللتفت) المطول(ح التلخيص شر

ــكله  ــكلي وش ــارب ش   متق
  ه حلــهيــان لدكــاال و

 

ــى   ــى العل ــوازرين عل   مت
ــشكـل  ال ــي مـ   يعترينـ

 

  :وكان رحمه اهللا كما قيل أيضاً 
  ي وفي الملكوت عقلـه    نفاـ

  

ـ سمهرض جوهر ج  ي األ ف     ال

 

سـف   وكان األ  ميةفي الكاظ ،    ه١٣١٤توفى طيب اهللا ثراه في ريعان شبابه سنة         
  ".عليه عاماً
  ".كان عالماً فاضالً ذا همة عالية: "قال السيد األمين في األعيان        
  عجز عنه األطباء، فذهب إلى بغداد للمـداواة،        في رجليه أبتلي بمرض           

، وشيع إلى الكاظميـة تـشييعاً       )وليس كما ورد آنفاً    (،  ه١٣١٣ سنة   فتوفي فيها 
الحجرة األولى يسار الداخل إلى صحن قريش، من باب صاحب          فخماً، ودفن في    

فحزن والده حزناً شديداً، وأقيمت له الفواتح في النجف وكربالء وبغداد           . الزمان
  .والكاظمية

السيد رضـا الهنـدي، والـسيد    : ورثاه الكثير من شعراء عصره البارزين منهم  
د الحسين الحـويزي،    مهدي البغدادي، والشيخ محمد سعيد االسكافي، والشيخ عب       

  .والسيد جعفر الحلي، وابن عمه السيد إبراهيم بحر العلوم، وغيرهم
 السيد علي نقي بحر العلوم، وخلف منهـا         المترجم قد تزوج ببنت           وكان  

  .)١(، توفيت بعده فانقطع نسلهبنتاً واحدة
  :وقد توفي بعده أخوه المير علي، فرثاه السيد رضا الهندي بقصيدة مطلعها

  فثنّى وأشجى فـي علـي محمـدا       

  

  ألم يكفي بالمهدي ما فعل الـردى       

 

                                                        
، هديـة   ١/١٦٤: ، رجال الـسيد بحـر العلـوم       ١٠/١٦٦: عياناأل : من مصادر ترجمته   )١(

  .١٥٥: الرازي
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 الكاظميا علي رضموسى بن السيد  السيد -١٦٤
  ه١٣٢٥ -٠٠٠٠

، الهندي، الحسيني الطبيب المدراسيرضا علي موسى بن السيد         السيد 
  .الكاظمي
ن من فضالء علمي األديا: " قال الشيخ راضي آل ياسين في وصفه       

واألبدان، وحاز في أخريات أمره مرجعية كبرى في الطب، وكان فيه من 
   ".التقوى، وكرم األخالق، ولين الجانب، ما يؤهالنه لذلك وأكثر

شريفاً كان سيداً : ")الحقيبة(السيد علي الصدر في ترجمته في وقال         
  ".عالماً فاضالً، تقياً نقياً ورعاًجليالً نبيالً، 

إماما في العلوم العربية وآدابها، فقيهاً أصولياً ثقة، ) رحمه اهللا(ان ك: "ثم قال
وفي آخر أيامه زاول الطب، . تربى عليه جماعة من الفضالء. محبوباً موقّراً

وكان سهالً متساهالً مع المرضى، . وهو عمل أبيه وأخيه السيد حسين
وكان يجيد . بلدوخصوصاً الفقراء منهم، وألجل ذلك كان محبوباً من كل أهل ال

  ". تجويد القرآن، وقد تخرج على أخيه السيد حسين
        وممن تخرج عليه، وأخذ عنه، أخوه السيد كاظم، المتوفى يوم الجمعـة            

  .، والمدفون مع أبيهه١٣٢٠سنة  شهر رجب ٢١
، ودفن    ه١٣٢٥سنة          توفي عند زوال يوم األثنين الثامن من ربيع الثاني          

ة، يمين الداخل إلى الصحن الـشريف،  لثلحجرة الثالسرداب األيمن ل مع أبيه في ا   
   ).حجرة السادة آل الصدر (من الباب الشرقي المعروف بباب المراد

        قال السيد علي الصدر في سبب وفاته؛ ان لصاً جاء إليـه يطلـب منـه      
عيادة مريض في منتصف الليل، فخرج معه، فذهب به بعيداً عن البلـد وجـرد            
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فرجـع  . انزع ثيابك، فنزعها وأخذها اللص    : خنجره يريد أن يطعنه، وهو يقول     
  .)١(إلى داره مرعوباً من هول ما جرى عليه، وتوفي بعد ثالثة أيام

وهو خـال أوالد الـسيد   . وليس له ولد ذكر، ونسله من ابنتين علويتين شريفتين        
  . حسن الصدر

          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  

                                                        
 .٤٦٢-٤/٤٦١: الحقيبةأوراق الشيخ راضي آل ياسين، :  من مصادر ترجمته)١(
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 لسيد موسى الطبيب الهمداني الكاظمي  ا-١٦٥
  ه١٣٢٥ -٠٠٠٠

  .موسى الطبيب الهمداني الكاظمي         السيد
كان سيداً جليالً، تقياً براً وفيـاً، نافعـاً    : "        وصفه السيد علي الصدر بقوله    

وكان درس الطب وتعلمه لفائـدة النـاس ال         . كثير الخير والبركة، معيناً للفقراء    
وبـاع أمالكـه فـي      . ولقد رهن داره وانفقها على فقراء المرضى      . لفائدة نفسه 

وما كان يطالـب    . همدان تدريجا وأنفقها على نفسه وعلى الفقراء من المرضى        
  ".من يأخذه لعيادة مريض قطعاً، وان أعطاه شيئا أخذه مهما كان حقيرا أو جليال

 من  - شاباً -ر          حدث عن نفسه انه كان يحب تحصيل العلم الديني، فهاج         
. بلدته همدان إلى اصفهان، وأقام بها مدة مشغوال بتحصيل العلم حتـى اكتفـى             

  وحفّوا حولـه،    - وهم من السادة األشراف    –فرجع إلى همدان واستقبلته أسرته      
ثم صاروا يوجدون لوازم التعاصـر المـذموم بينـه    . وتهيأت له جماعة ممتازة   

  . وبين علماء همدان
. قاء على هذه األحوال تحدث ما ال تحمد عقباه دنيـا وآخـرة            فرأيت ان الب  : قال

فصرت أفكر في التخلص من هذا المأزق الحرج، فاهتديت أخيرا إلى الخـروج             
فلمـا  . فخرج وقت الفجر إلى طهران، واسرته ال تعلم       . من همدان فراراً بديني   

قـام  وردها دخل المدرسة الرسمية للطب وكان عميدها حينذاك، ملك األطباء، وأ   
 ثـم توجـه إلـى       ،ثم رجع إلى همدان، وبقى بها مدة      . فيها إلى أن تخرج طبيبا    

  .   "العراق وأقام فيه إلى ان توفي
        ومما ينبغي أن يذكر في ترجمته هو اعراضه عن العالم المادي، ونظره            

ومما يؤيد هذا االدعاء انه جاءه رجل من األثرياء من أهـل       . إلى العالم الروحي  
 إلى الكاظمية، بعد أن أقام في بغداد ستة أشهر يتنقل من طبيب إلى آخر               كربالء

ولمـا حـّل بـأرض      . يطلب البرء والشفاء، فلم يجد إلى ذلك سبيال، حتى يئس         
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الكاظمية أرشده بعض أصدقائه إلى السيد موسى الهمداني، ففحصه فحصاً دقيقاً،           
. رأ بعد سبعة أيـام ان مرضك بسيط جداً، وسوف تب   : وبعد أن أتم فحصه قال له     

فلما رأى هذا الرجل الثـري      . ثم وصف له الدواء، فاستعمله إلى سبعة أيام وبرأ        
تعال معي إلى كربالء، واني اعطيك في كل شـهر          : حذاقة السيد موسى قال له    

خمسمائة قران إلى مدة ستة أشهر، فإن صيرتك طبيب كربالء ويكون دخلك في             
فقال له الـسيد  . أجزيت لك ما تعهدت به لكالشهر خمسة آالف قران فبها، وإال       

لو جعلت لي خمسمائة ليرة ال أمضي معك، ألني أستحيي من مـوالي             : موسى
اإلمام موسى بن جعفر أن يقول لي تركت أهل بلدي الفقـراء، وذهبـت إلـى                 

  .تحصيل المال
        ونقل الدكتور حسين محفوظ ان له رسالة صغيرة في علم الرمل، وكان            

  .في الجفرفاضالً 
 ، وكان في حدود السبعين من عمـره،         ه١٣٢٥    توفي في الكاظمية سنة         

  . )١(ودفن في إحدى حجر الجدار الغربي للصحن الكاظمي الشريف
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .٥٣٧-٤/٥٣٥: الحقيبة:  من مصادر ترجمته)١(
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 الشيخ عباس الجصاني  الشيخ موسى بن -١٦٦
  ه١٣٣٥ -٠٠٠٠

 الشيخ عباس بن الشيخ محمد حسين الجصاني،الشيخ موسى بن         
 .الكاظمي

الشيخ على         ولد في الكاظمية، وقرأ فيها على والده الشيخ عباس، و
 وأخوه الشيخ راضي، وحضر عند السيد مهدي آل السيد  الخالصي،مهدي

  . من أعالم الكاظمية وغيرهم،حيدر، والشيخ محمد تقي آل أسد اهللا
ضالً، كثير كان فا: " فقال)الحقيبة(        ترجمه السيد علي الصدر في 

  ".المذاكرة في الفروع الفقهية، وكان ظاهر الصالح، عليه آثار الهدى والوقار
  ".كان من الفضالء األجالء: "        ولم يزد الشيخ اغا بزرك على وصفه بأنه

كان عالماً فاضالً، أديباً : " فقالكتور حسين علي محفوظترجمه الدو        
  ". جليالً زاهدا

يوم الثالثاء السابع والعشرين من شهر ربيع األول ي الكاظمية         توفي ف
   .)١(، ودفن بها ه١٣٣٥سنة 

  .وكان الشيخ موسى قد تزوج ببنت الميرزا إبراهيم السلماسي
 

 
  
  
  
  
 

                                                        
 .٥/٤٠٤: ، نقباء البشر٦: فضالء، ٤/٥٠٣: الحقيبة:  من مصادر ترجمته)١(
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  الدكتور نعمة بن الشيخ جابر الجوخجي-١٦٧
   ه١٣٩٩ -١٣٣٨

الدكتور نعمة بن الشيخ جابر بن محمد علي بن فتاح بن هادي بن         
  .، الكاظميمصطفى بن أحمد الجوخجي

        وبيت الجوخجي من بيوتات الكاظمية التي تشرفت بخدمة الحضرة 
  .الكاظمية المقدسة، وهم من طيء

ودخل المدارس  . أ بها ، ونش   ه١٣٣٨ ولد الدكتور نعمة في الكاظمية سنة              
الرسمية، حيث أكمل دراسته االبتدائية في مدرسة الكاظمية األميريـة للبنـين،            

 الدراسة اإلعدادية في اإلعدادية المركزية للبنين، ليحصل على         - بتفوق –وانهى  
  .زمالة لدراسة الطب في الجامعات البريطانية

لبريطانية، وكـان  درس ومارس الطب في جامعات اكسفورد وادنبرة وكمبردج ا      
  .تخصصه في الجامعة األخيرة، طب األطفال

        عمل بعد عودته إلى العراق، طبيباً في مستوصف تـل محمـد، وفـي              
ة في منظمة الصحة العالمية     وعمل مد . المدرسية في باب المعظم   مديرية الصحة   
  . في االسكندرية

جمادى اآلخرة سـنة     من شهر            توفي في الكاظمية يوم التاسع والعشرين     
 ودفن في حجرتهم المجاورة لمكتبة الجـوادين العامـة فـي الجـدار          ،ه١٣٩٩

  . )١()، وفق الترقيم الجديد٥٠حجرة رقم (الشرقي 
الشيخ عبد الرضا بـن الـشيخ هـادي         ،          وممن دفن في هذه الحجرة    

  .ه١٣٨٥سنة  ربيع األول ٢١الجوخجي، المتوفى بتاريخ 

                                                        
، وينقل فيه االستاذ فوزي الجـوخجي،       ١٨٥: تراجم أعالم الكاظمية  : ه من مصادر ترجمت   )١(

  . عن ابن خاله المحامي الحاج سعيد اسماعيل الجوخجي



٤٦٦ ....................................................ل الجزء األو/  كواكب مشهد الكاظمين 

 شـعبان سـنة     ١ المتوفى يـوم     حب بن السيد هاشم الورد،    ودفن فيها السيد صا   
 .ه١٤٠٧

ودفن فيها أيضاً السيد عبد الجبار بن السيد عبد بن السيد باقر الـوردي، وقـد                
 .مرت ترجمته
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 ظمي الشيخ هادي شطيط الكا-١٦٨
   ه١٣٧٩ -١٣٢٠

حاج حسن بن الحاج    ال بن   )١(الشيخ هادي         
  .مبارك الطائي علي بن الحاج هادي بن الحاج

 وأمـه   ،  ه١٣٢٠ سـنة     الكاظمية  ولد في        
  .بنت المرحوم السيد عبد العظيم شديد الحسيني

 وكانت  –تعلم في مكاتب مدينة الكاظمية              
  وأدرك -والكتاتيـب عامرة بالمعلمين والمكاتب    

  . علـيهم  الفضالء تخرج بهم، وتتلمـذ      من طبقة

  

  

  

السيد محمد جواد :  منهم،، والزم ثلة من األعالمعلى عدة من العلماءودرس 
والسيد هبة الدين ي، والشيخ محمد علي الشوشترالصدر، والسيد حيدر الصدر، 

  .ل اللنكرانيوالشيخ فاضالحسيني، والشيخ علي بن الشيخ محمد جواد محفوظ، 
ان الشيخ هادي شطيط كان يقعد في :  الدكتور حسين علي محفوظ فقالحدثني

إحدى الحجر القبلية في صحن الحضرة الكاظمية تجاه صحن قريش، وكان 
فإذا أوشكت الشمس أن  أستاذه السيد محمد جواد الصدر يقصده عصر كل يوم،

، قدم صحن المراد صيفاًوكان مكانها في م. تغرب، مشى السيد إلمامة الجماعة
وكان يصلي الفجر في الرواق الشرقي عند مزار . )٢(وفي الشتاء في التكية

والذي أظنه أن الشيخ كان يدرس على السيد كتاب ). قدس سره(الشيخ المفيد 
 وهذا من تواضع السيد - اعتمادا على شكل الكتاب وحجمه–الشرائع للمحقق 

  .ر في البلدة في تلك األياماالمقدس، وهو بقية المجتهدين الكب
  . وهذا من الفرائد والنوادر أن يقصد االستاذ تلميذه لغرض التدريس: أقول

                                                        
  . وفي أوراقه الرسمية عبد الهادي )١(
)٢(  صحن الشرقي من الخارجالوهي الِبنية المعروفة التي كانت ِقبلي. 



٤٧٠ ....................................................ل الجزء األو/  كواكب مشهد الكاظمين 

الشيخ شمس الدين بـن     :         تتلمذ عليه جمع من المشتغلين والمتفقهين منهم      
الشيخ حامد بن الشيخ عبد الغفار الكاظمي، وأخوه الشيخ نور الـدين، والـشيخ              

ي، والسيد محمد طاهر الموسوي، والشيخ صادق المنذري،        مهدي النمدي الكاظم  
  .رجي، والشيخ عباس الدجيليوالشيخ عبد األمير القاموسي، والشيخ محمد الك

. أنوار المتقين، وهي تذكرة في الموعظة واألخـالق واآلداب        :         من آثاره 
  .وله مختصر شرح األلفية في النحو
  :لطيف الوردي في أرجوزة لهال بد ع        قال السيد مهدي بن السيد

  من ذكر بيت شـامخ فـي قربـه    
ــموه   ــا س ــي آفاقه ــاق ف   وف
  لها غـدا ثـوب العفـاف حليـه        
أعني الكرام الـصيد أمـاً وأبـاً        
  أخالقهـم بــين الـورى رشــيقه  

  

  واآلن فلنرجــع لمــا نحــن بــه 
  بيت سـما نحـو الـسما علـوه        
  فاستخلف البيـت الكـريم فتيـه      
  القول فـي آل شـطيط النجبـا       

ــط ــه آل ش ــرة عريق   يط أس
 

  

كان من العلماء الذين    : "         قال االستاذ جعفر الخليلي في موسوعة العتبات      
بلغوا مرحلة االجتهاد، وقد تتلمذ على يديه عدد مـن األفاضـل، وكـان مـن                
المتكسبين الذين يعيشون بكد يمينهم، فقد كان يعمل في الحياكة على قـدر مـا               

  ".بقية الوقت في الدرستقتضيه ضرورة الحياة، ثم يقضي 
ورث صنعة النسيج والحياكة عن والـده،       : "فقال  الدكتور محفوظ  ه      ترجم  

وقد جمع المترجم له بـين الـتعلم        . الذي كان من معارف الصناع والمحترفين     
  ".واالكتساب، وفاز بنور العلم وفضيلة العمل، وبركة الرزق المستطاب الحالل

أبو الحسن االصفهاني إلمامة بعقوبة نيابـة عنـه،              رشحه المرجع السيد    
بعد وفاة خاله السيد سعد شديد، ولكن الشيخ آثر الكاظمية، وفضل التكية التـي               
الزمها وأم الجماعة فيها منذ تركها السيد محمد جواد الصدر، الذي كان قد ائتم              

  .بالشيخ يوم الصالة اهتماماً به، وتوثيقاً له



٤٧١ ....................................................ل الجزء األو/  كواكب مشهد الكاظمين 

ن،  طبقات من المجتهـدين المقَلَّـدي      ،لشيخ، واعتمدت عليه          وقد اعتمدت ا  
ـ     الشيخ محمد حسين النائيني، والـسيد أبـو الحـسن          : وكان وكيل عدة منهم ك

والسيد حسين الحمامي، والسيد عبد      والشيخ محمد رضا آل ياسين،    االصفهاني،  
، لشيخ محمد حسين كاشف الغطـاء     وا ،والسيد محسن الحكيم  الهادي الشيرازي،   

  .، وحضر التعزية١٩٤٦في بيته سنة ، وقصده )أبو ذر زمانه( كان يدعوه ذيال
كان من غرر عصره، ومجداء زمانه، ومن أتقياء        : "        قال الدكتور محفوظ  

: ثم قال )". النفس الزكية (الكاظمية، وبررة الوقت، وما زال في الناس من يدعوه          
  ". غضب، ويكظم الغيظكان حليماً يصبر على األذى، ويملك نفسه عند ال"
تعرض لألذى صابراً محتسباً، وابتلي فصبر على البالء والشدة، صـبر           : "قالو

  ". احتمل ما حمل، وقاسى ما كابد. األكارم األحرار
        وقد أصهر الشيخ هادي إلى أخواله، وزوجته بنت السيد عبـد الرسـول        

  .  ه١٣٤٦  ذي الحجة سنة١٠شديد، الفقيه األديب الشاعر، تزوجها ليلة اإلثنين 
  .الشيخ عبد الحسين، وعبد الصاحبوخلف ذرية، وأعقب من بنيه إثنان، وهما 

 شـهر ذي  ١٧يوم الجمعـة   في الكاظمية - بعد اعتداء آثم عليه–        توفي  
وقد طال تشييعه بين مغتسل     . وشيعت جنازته تشييعاً مهيباً   ،    ه١٣٧٩سنة  القعدة  

 ودفـن فـي   .  أربع ساعات  - وهي مسافة قصيرة   –الكاظمية والصحن الشريف    
  .حجرته، وهي الثالثة يسار الداخل إلى صحن قريش من باب صاحب الزمان

، والسيد علي    وولده السيد مهدي   السيد عبد اللطيف الوردي   : رثاهممن  و        
  .العلوي، والسيد هاشم بن السيد محمد الصدر، واالستاذ راضي مهدي السعيد

ارجوزة طلبها مني المرحـوم      : " في ديوانه  لسيد عبد األمير الورد   الدكتور ا قال  
الشيخ عبد الحسين بن الشيخ هادي الشطيط في سنة سبع وستين لتكتـب علـى               
. الصورة الموجودة في مقبرته في صحن قريش من الروضة الكاظمية المقدسـة    

ن  قد لقي حتفه بالضرب المفضي إلى الموت، من جماعة م          - رحمه اهللا  –وكان  
الكاظمية، لحضوره مع السيد عبد اللطيف بن السيد عبد الحسين بن السيد بـاقر              
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بن السيد عبد الحسين بن السيد هاشم أبي الورد، مؤتمر أنصار الـسالم، الـذي             
  . أقيم في سنة تسع وخمسين وتسع مئة وألف، في ربيع تموز األولى

ثة األفذاذ من رجـال     والشيخ المذكور والسيد عبد اللطيف والشيخ وادي هم الثال        
فالـشيخ  . الدين في الكاظمية الذين كانوا يمتهنون ما يحيون به ويقيتون أنفـسهم         

هادي كان حائكاً، وكذلك كان الشيخ وادي، أما السيد عبد اللطيف فكـان نيـاراً               
  . وخطيباً من خطباء المنبر الحسيني

ــره ينــادي     ــي قب ــه ف   كأن
ــذادي  ــرحمن ال ت ــة ال ــا لعن   ي

ــوا بم  ــد أيتم ــي أوالدي ق   قتل
  نعم الزعيم المرتـضى والهـادي     
ــم أرخ  ــالخمس ث ــه ب ــادع ل   ف

 

  
  
  
  
  
    

ــهاِد    ــن األش ــل م   واهللا والرس
  عن نفـر هـم مـن بقايـا عـادِ          
ــسداِد   ــى ال ــا إل ــوا يوم   ال وفق
  ونعم يـوم الحـشر مـن ميعـاِد         

  

  "لظلم عبد الهـادي   أصاب سيف ا  "
         ١(١٣٧٧=١٣٧٢+٥(  

  
  

   :للطيف الوردي، مؤرخاًوللسيد مهدي بن السيد عبد ا
  عجل الردى ببني المكارم والهدى    
ــدرهم ورفعــة شــأنهم   لعلــو ق
  فجع الورى أسفاً بهاديهـا فـنح      
ــدع  ــديتها ف ــت ألبج ــإذا أتي   ف
  لما قضى أسفاً بـسابع عـشرها      

 

  وذوو العلى البد لهم مـن محنـةِ         
  وخيــرة قــدوِةوهــم لنــا ســلفاً 

  حزناً عليه فيـا لهـا مـن محنـةِ         
  اِب العـدةِ  عشراً وستاً مـن حـس     

  لهفــي لــه أرخــه فــي ِذ العــدِة

  

        وممن دفن في هذه الحجرة أخوه الشيخ أمين شطيط، والسيد إبراهيم بن            
، والـسيد   )مرت ترجمته (السيد ربيع الورد، وولده السيد خليل بن السيد إبراهيم          

  .رضا الوردي

                                                        
 ،٣/١٠١: موسـوعة العتبـات   :  مصادر ترجمته  ومن. ، كما مر  ١٣٧٩ علما ان سنة الوفاة هي       )١(

  .بقلم الدكتور حسين علي محفوظوترجمته 
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  بن السيد علي شبرهاديسيد  ال-١٦٩
   ه١٣٧١ -٠٠٠٠

  .  )١( شبر الكاظميهادي بن السيد عليالسيد         
 حـسب مـا   –كان مولده في اصفهان     :  بما مفاده  قال السيد علي الصدر           
 وال أدري السبب في ذلك، فلعل والداه سافرا إلى هناك، وهو حمل فـي               -حدث

وكان حسن المعاشرة، من    .  فولد في اصفهان، أو غير ذلك، واهللا أعلم        بطن أمه 
  .عة من العلماء في النجف والكاظميةأسرة فيها جما

         كان إماماً للجماعة في الرواق الكاظمي فجراً، وفـي مـسجد بمحلـة             
  .االنباريين في العشائين

ودفـن فـي     ،  ه١٣٧١سـنة           توفي ليلة االثنين الرابع من شهر رجـب         
 ، وهـي )٢(الثالثة يسار الداخل إلى صحن قريش من باب صاحب الزمان   الحجرة  

    فن بها سميوكـان مـن المعمـرين،      .ه صاحب الترجمة السابقة   الحجرة التي د  
، )على قول السيد علي الصدر    (انه تجاوز المائة بخمس سنين      والذي يطمأن إليه    

  ). السيد إبراهيم بن السيد مصطفى شبرعلى رأي(أكثر من ذلك بعشرين سنة و
ألوالد في الـصحن الـشريف،              وخلّف السيد عبد اهللا، الذي كان معلماً ل       

    .وتوفي بعد أبيه بسنين قليلة، ودفن معه
وممن دفن فيها من أسرة آل شبر؛ السيد دروس بن السيد محمد رضـا شـبر،                

والعلوية فاطمـة بنـت الـسيد       . المتوفى في سبعينيات القرن الميالدي الماضي     
  .)٣(حسون شبر

                                                        
وهو ليس من ذرية العالمة الكبير السيد عبد اهللا شبر، وانما من نسل أخيه : قال السيد علي الصدر )١(

  ).٤/٦٨٢: الحقيبة(أو عمه 
 .ن السيد مصطفى شبر السيد إبراهيم باالستاذ عبد الصاحب شطيط، وأكد ذلككما أفاد  )٢(
 ٢٠، بتـاريخ    )أبو كـريم  ( كما نقل السيد إبراهيم بن السيد مصطفى بن السيد كاظم شبر             )٣(

 .ه١٤٣١جمادى األولى سنة 
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  الصدر   السيد هادي بن السيد محمد علي-١٧٠
    ه١٣١٦ -١٢٣٥

محمد بن السيد هادي بن السيد محمد علي بن السيد صالح بن السيد         
  .                    إبراهيم شرف الدين الموسوي، الكاظميالسيد 

أبوه وبُأمه إلى به ، وذهب  ه١٢٣٥        ولد في النجف األشرف سنة 
له عمه السيد ، فكف ه١٢٤١سنة  اصفهان طفال، وسرعان ما أصيب ثمة بأبيه

 وشب في وارف ظالله، ولذا نسب هو وأعقابه صدر الدين، فنشأ في حجره
فرغ من كل علوم حفظ القرآن الكريم وتعلم الخط ومبادئ الحساب، و. إليه

العربية، وسائر المقدمات، كالمنطق، والشرائع، واصول المعالم، وهو ابن اثنتي 
  . عشرة سنة

 عالي مجلس درس عمه العالمة في الفقه، وقد برع فيما قرأه حتى صار يحضر
بأمره قبل بلوغه الحلم، وصار يستفيد من أنوار علومه ويتكلم في بحثه، وهو 

  . مع ذلك يقرأ على استاذه الشيخ عبد الكريم المعروف المنطق والكالم
بن الشيخ والزم درس الشيخ حسن ،  ه١٢٥٢        هاجر إلى النجف سنة 

  . األنصاريعلم األصول على الشيخ مرتضى وقرأ . في الفقهجعفر 
) ليهما السالمع(لبقاء في بلد الكاظمين ل الشيخ محمد حسن آل ياسين هالتمس
  .  واشتغل بالتدريس،وحضر مجلس درس الشيخ المذكور فأقام،

  عليالسيد مهدي الحيدري، والسيد حسين بن السيد رضا:         من تالمذته
تي، والسيد محمد بن السيد جعفر بن السيد عبد اهللا والشيخ جعفر السبي ،الهندي
والسيد يوسف شرف والشيخ أسد اهللا بن عبد الرسول الصائغ العاملي، شبر، 
، والشيخ باقر بن والشيخ علي عاصي العاملي، والشيخ محمود الغولالدين، 

  .الشيخ محمد حسن آل ياسين
  .لكالمله في علم الطب أرجوزة، وله رسالة في علم ا        
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 أثنى عليه العالمة الميرزا حسين النوري في كتابه دار السالم فقال في        
السيد السند، والحبر المؤيد، حميد الخصال، عديم المثال، العالم العامل، " :وصفه

 المجاور ،موالنا السيد هادي عين األماثل، جمال السالكين، ومنار القاصدين
، أصلح اهللا مفاسد آخرته ودنياه، وحفظه من كل )عليهما السالم(لمرقد الكاظمين 

وهذا السيد من الصلحاء األبرار، والمتقين األخيار، ": ثم قال. "سوء ووقاه
مشغول بنفسه، مغمور بفكره، ال يخلي أوقات عمره عما ينفعه في آخرته، وله 

  ."نوادر من الحكايات جرت مجرى الكرامات
 أعلى اهللا   –كان  ": في البغية  شرف الدين    وقال سبطه السيد عبد الحسين            
 من أعالم الفقه واالصول، وأثبات األثبات في هدي آل الرسول، عيبـة             -مقامه

أسرارهم، ومستودع أخبارهم، قد تتبع حقـائقهم، واسـتقرأ دقـائقهم، يخـوض          
عبابها، ويغوص على غوامضها، محيطا باصولها وفروعها، عارفا بكنـه مـا            

كمة، جهبذا في كل ما يعزى إليهم من قول وفعل، مستنا           يؤثر عنهم من علم وح    
 ."بسنتهم، مقتصا مواقع أقدامهم

وكان على جاللته وشيخوخته، يقبل على مباحثتي بانبساطه، ويسترسل         : "ثم قال 
نسه، ويحملني على مناقشته بوجـه متهلـل، ويتلقـى معارضـتي            أبمناظرتي ب 

، وقدسي ذاته أني مـا انتجعتـه    بكرم أخالقهوقسماً. بأريحية تهز عطفيه حبورا   
في مشكلة، وال رجعت إليه في مسألة إال وجدته حاضر الجواب، ال يحتاج فيها              

  .إلى مراجعة كتاب، كأنه قد جمع لها من ذي قبل أهبتها
فسبحان . وله أخالق هي ألين من أعطاف النسيم، وأعذب من كوثر جنات النعيم           

  . "والوجه األغر يترقرق فيه ماء البشرمن زانه بالجبين يتألق فيه نور الهدى، 
عالمة فقيه متبحر مـاهر، ورع تقـي        : "وصفه الشيخ اغا بزرك بانه            

  ".زكي رضي
  :وللشاعر الشيخ جابر الكاظمي

  محت الظالم بصبح علـٍم واضـح          بـشمس هدايـة    "الهادي"يا أيها   
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  ما زال صدرك مثل كفك طافحـاً      
 

ــافح ــن خــضم ط ــين در م   بثم
  

رض يوم السابع عشر من جمادى األولى، بمرض البطن مـن غيـر             م        
ماجت البلـد  ف،   ه١٣١٦ سنة    منه وتوفي بعد العصر يوم الثاني والعشرين     . حمى

وأغلقت األسواق وتعطلت، وحمل نعشه الشريف فـي التخـت علـى             بأسرها،
الرؤوس، حتى اذا فرغوا من تجهيزه، جاءوا بنعشه إلى الصحن الشريف، وبعد            

ة، يمين الداخل إلى    لث الحجرة الثا  ودفن في  ولده السيد حسن،   عليه   ىرة صل الزيا
  .، وفق الترقيم الجديد٦٢حجرة رقم  ،دالصحن الشريف، من باب المرا

  :بقولهالشيخ محمد رضا آل ياسين وأرخ وفاته سبطه 
ــة ــسه راجع ــت نف ــذ اطمأن   م

  مين في الـسما مؤرخـا     نادى األ 
 

ــشوقا     ــا ت ــاء ربه ــو لق   ترج
ــىانطمــست "   "واهللا أعــالم التق

  

  : نوح، بقصيدة طويلة الذيل، منها قوله آل الشيخ حمادي،ورثاه الشاعر الشهير
ــراً ــا مني ــسك ي ــحر الن   ذاإ س

ــاهد   ــوى ش ــل أق ــام اللي   وقي
ــا   بــأبي وجهــك نستــسقي الحي

  

  رقدت عن سحر النـسك رجـال        
  عن صيام القيظ ما فيـك مـالل       

  لالفيــه للمحــل فيهمــي االنهــ
  

 :لسماوي في ارجوزته صدى الفؤادقال الشيخ محمد ا

 في  المترجمالسيدة بمناسبة الذكرى السنوية لوفاوقد أقيم حفل تذكاري         
  .م٢٠٠٦ حزيران ٣٠ جمعةاليوم بالكاظمية،  حسينية آل ياسين

ولديه السيد حـسن والـسيد محمـد حـسين،          : ودفن في هذه الحجرة من بعده     
وشقيقتيهما ملكة ومريم، والسيد أحمد بن السيد محمد حسين، والسيد إبراهيم بن            

واحد، وهو الـذي إلـى   ، وكلهم في سرداب د بن السيد محمد حسين   السيد محمو 

  والعابـد الزاهـد خيرة الخلـف
  الموسـوي العاملـي الكاظمـي

  "انطمـست واهللا أعـالم التـقـى"
 

  وكالشريف الهادي من آل الشرف 
  نجـل محـمد العلـي العـالـم
  قضى فارخـوه شطـرا ارتقـى
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وكذلك السيد محمد بن السيد حسن، وولده السيد هاشم         . يسار الداخل إلى الحجرة   
  .بن السيد محمد، والشيخ علي بن الشيخ مرتضى آل ياسين

،  ه١٢٢٤وفي هذه الحجرة أيضا قبر السيد رضا علي الهنـدي المولـود سـنة           
، ) علـى ابنتـه    هرهوكان السيد حسن الصدر قد صا     (،    ه١٣٠١  سنة  والمتوفى

 وابنه الثاني الـسيد كـاظم       ،  ه١٣٢٥ودفن معه ابنه السيد موسى المتوفى سنة        
 وابنه الثالث السيد محمد علي، المتوفى في حيـاة أبيـه،            ،  ه١٣٢٠المتوفى سنة   

   .)١(وكلهم في سرداب واحد، وهو الذي إلى يمين الداخل إلى الحجرة
ين، وصاهره السيد يوسف شرف حسن ومحمد حس: وأعقب السيد هادي السيدين

الدين، والسيد إسماعيل الصدر، وتاريخ زفافهما ليلة النصف من شعبان سنة 
  .  وصاهره كذلك الشيخ عبد الحسين آل ياسين، ه١٢٨٧

                                                        
:  أوراق الشيخ راضي آل ياسين، بغية الراغبين       ،١٠/٢٣٤: االعيان:  من مصادر ترجمته   )١(

، مـرآة   ٣٩٩-١/٣٩١: ملـة التك، بهجة النادي في أحوال السيد الهـادي،         ٢٩٧-١/٢٩١
-٤٣٤: النفحـات القدسـية   ،  ٢٢٥-٣/٢٢٤ :، معارف الرجال  ١٣٧٦-٢/١٣٧٤: الشرق
  .٥٤٩-٥/٥٤٨: ، نقباء البشر٤٣٧
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  آل أبي الورد  على شجرة السادةهادي الصدرتأييد ونقش خاتم السيد 
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   السيد هاشم بن السيد محمد الهندي-١٧١
  ه١٣٤٢ -١٢٩٢

  .        السيد هاشم بن السيد محمد بن السيد هاشم الموسوي الهندي
وأمه بنت الشيخ طالب بن الشيخ      ،    ه١٢٩٢        ولد في النجف األشرف سنة      

هاجر صبياً إلى سامراء بهجرة أبيه، وعاد إلى النجـف شـاباً            . عباس البالغي 
  .أديباً فاضالً

األسرة الموسـوية الجليلـة   : "ي في أسرة المترجم        قال الشيخ علي الخاقان 
وقد أنجبت عدداً   . ، من األسر العلوية الشهيرة في النجف      )الهندي(المعروفة بآل   

ينتهي نسبها الطاهر إلى اإلمام العاشـر       . كبيراً من جهابذة العلم، وأعالم األدب     
ـ     )عليه السالم (من أئمة أهل البيت علي بن محمد الهادي          اح ، وهو نـسب وض

وقد استوطنت النجف منـذ     . يقتعد ذرى سلسلته تسعة من المعصومين الميامين      
، طائفـة   ١٣٢٠أمد بعيد، وقد جمع المحدث الشهير الشيخ النوري المتوفى سنة           

  .كبيرة من أخبارهم وآثارهم
       وكان أول من اشتهر بالفضل والعلم منهم في النجف، عم السيد المترجم،            

، وهـو كأخيـه     )١٢٧٣ – ١٢٣٩(هاشم الموسوي الهندي    السيد علي بن السيد     
  ".واعقب ولداً واحداً هو هاشم سمي جده. كان صهراً للشيخ صاحب الجواهر

        اقترن السيد المترجم بابنة العالم الشاعر الشيخ حسين البالغـي، وكـان         
زواجه مناسبة أدبية تبارى فيها الشعراء، مهنئين أباه الـسيد محمـد، وأخويـه              

واألخير صاحب القصيدة الكوثريـة التـي       . لسيدين باقر الهندي ورضا الهندي    ا
  :مطلعها

 ورحيق رضابك أم سكر     أمفلج ثغرك أم جوهر

، قد تـزوج  بكريمـة       )١٣٢٣ –١٢٤٢(        كان والده السيد محمد الهندي      
  . الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر، ولم يعقب منها
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، وأعقب منها ثالثة بنـين      )١٢٤٥ت(دق زيني   وتزوج بعد ذلك بابنة السيد صا     
  ). ١٣٣٨ت (، والسيد محمود )١٣٤٠ت (السيد جعفر، والسيد فرج : هم

وقد تزوج بعد ذلك بابنة الشيخ طالب بن الشيخ عباس البالغي، واعقـب منهـا              
  :ثالثة بنين هم

، )١٣٨٤-١٣١٤(السيد صادق   : ، وله ولدان  )١٣٢٩ – ١٢٨٤(السيد باقر    -
 .والسيد حسين

 – ١٢٩٠(السيد رضا بن السيد محمد بن السيد هاشم الموسـوي الهنـدي              -
١٣٦٢.( 

  ).المترجم(السيد هاشم  -
 سـنة   - الـذي اجتـاح العـراق      -        توفي في الكاظمية بمرض الهيضة      

  .)١(، ودفن في الصحن الكاظمي الشريف ه١٣٤٢
 سنة  مضانوأعقب ولداً واحداً هو السيد محمد باقر الموسوي المولود في شهر ر           

،  ه١٣٨٣سـنة   ذي الحجة ٢٦، والمتوفى في بغداد صبيحة يوم السبت     ه١٣٣١
  .ودفن في مقبرة خاصة بوادي السالم في النجف األشرف

وكان السيد محمد باقر إماماً ومرشداً في مدينة الحرية، وكان مع فضله شـاعراً         
المة الـشيخ  وهو صهر استاذه الع). شعراء الغري(رقيقاً، وله ترجمة وشعر في  
 .محمد علي الجمالي الكاظمي

  
  
  
  

                                                        

 .٨٠: العالمة الصادق في ذكراه األولى:  من مصادر ترجمته)١( 
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  انيشهرست ال السيد هبة الدين الحسيني-١٧٢
  ه١٣٨٦ -١٣٠١

        السيد محمد علي بن السيد حسين بن 
السيد محسن بن السيد مرتضى بن السيد 
محمد الحسيني، الشهير بالسيد هبة الدين 

  .الشهرستاني
) الذي كان من أعالم عصره(صاهر والده 

ل الشهرستاني في كربالء، واختلط بهم، آ
  . ولحقه لقبهم، وعرف ولده بذلك أيضا

  

  
 المجدد الشيرازي، السيدولد في سامراء أيام إقامة والده فيها على عهد         

ورجع مع .  ه١٣٠١يوم الثالثاء الرابع والعشرين من شهر رجب الخير سنة 
، فقرأ مبادئ العلوم  ه١٣١٢سنة أبيه إلى كربالء بعد وفاة السيد الشيرازي 

، توفي والده فهاجر إلى  ه١٣١٩وفي سنة . ومقدماتها على عدد من الفضالء
النجف األشرف إلكمال دراسته العالية، والزم حلقات أكابر المجتهدين كالشيخ 

وشيخ الشريعة األصفهاني، حتى بلغ  كاظم الخراساني، والسيد كاظم اليزدي،
  . والفضل واألدب، وشهد له عدد من العلماء باالجتهادمكانة سامية في العلم

        يروي عن الميرزا حسين النوري، والسيد حسن الصدر الكاظمي، 
والشيخ محمد باقر االصطهباناتي الشيرازي، والسيد محمد بن محمد صادق 

إجازة  ()١(الطباطبائي، وعن الشيخ اغا بزرك الطهراني، وهو يروي عنه
النجفي، والسيد السيد شهاب الدين المرعشي : روي عنه أيضاًوممن ي). مدبجة

السيد محمد مهدي بن إبراهيم طاهر الحيدري، والشيخ ضياء الدين الخالصي، و
                                                        

نة  جمادى الثانية س٢٧وتاريخ إجازة السيد هبة الدين للشيخ الطهراني، هو مساء الجمعة  )١(
 .ه١٣٣٥



٤٨٢ ....................................................ل الجزء األو/  كواكب مشهد الكاظمين 

الشجرة الطيبة ، وله "اإلجازة العلوية"، وسمى اإلجازة بـ العلوي السبزواري
  .تاإلجازا في سلسلة مشايخ

ف في معظم العلوم االسالمية ومختلف         له آثار كثيرة قيمة، إذ ألّ
نهضة الحسين، والهيئة : المواضيع نظما ونثرا، باللغتين العربية والفارسية، منها

واالسالم، وتحريم نقل الجنائز، ومواهب المشاهد في واجبات العقائد، والمعجزة 
الخالدة، والدالئل والمسائل، وثقات الرواة، وصدف الآللي، وأسرار الخيبة في 

  . لشعيبة، إلى غير ذلكا
  ):ع(ومن شعره قوله مادحاً آل البيت 

ــا   ــي الطيبين ــي عل ــذ ببن   فل
ــا   ــشتبه يقين ــل م ــصير ك   ي

  

  إذا ضاقت بك األوهـام ذرعـا       
  ن حــديثهم اكــسير صــدقفــإ

  
  

وهي أول مجلة عربية تصدر في النجف سنة ) العلم(أصدر مجلة  -
ف  وقد أرخ سنة صدورها الشيخ محمد حسين آل كاش.)١(ه١٣٢٨

 :الغطاء بقوله

ــ ــضهـبعل   وم مستفي
  طلب العلـم فريـضه    

  

ـ ـة الدين أت  ـهب    اـان
ـ       دىـوله التـاريخ أه

  

 فدخل سوريا ولبنان، ، ه١٣٣٠قام بجولة في العواصم الشرقية سنة  -
. ومصر والحجاز، واليمن وإيران، والهند التي مكث فيها نحو عام

 . ه١٣٣٣وعاد إلى النجف سنة . داعية للدين ونشر المعارف

كان له دور كبير مع المجاهدين في جبهات القتال لحفظ الثغور من  -
ومما قاله في استنهاض الهمم .  ه١٣٣٣الجيش البريطاني المحتل سنة 

ليت شعري ألي دين بعد إسالمكم تجاهدون؟ أم أي بالد بعد : "للجهاد
                                                        

، بعد مرور مئـة عـام علـى          األمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة      طبعها مؤخراً  تدأعا )١(
  .إصدارها
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بالدكم تمنعون؟ أم عن أي نساء بعد حرائركم تدافعون؟ وفي أي أمر 
 ". عد هذا تصرفون؟للمال ب

التحق في كربالء بالشيخ محمد تقي الشيرازي، ولعب دوراً كبيراً  -
وبعد أن احتل االنكليز كربالء، ألقي القبض . ومؤثراً في ثورة العشرين

عليه، وسجن في الحلة تسعة أشهر، واطلق سراحه في شهر رمضان 
 .وعاد إلى كربالء ، ه١٣٣٩سنة 

 للمعارف، في أول  ليكون وزيراً-ق ملك العرا-رشحه فيصل األول  -
ثم كلف برئاسة مجلس التمييز الجعفري . تم تشكيلهاوزارة عراقية 

 . ه١٣٤٢سنة

  . ه١٣٦٠أسس مكتبة الجوادين العامة في الصحن الكاظمي الشريف سنة -

السيد : لنيل شهادة الماجستير، األولى بعنوان        وقد كتبت عنه رسالتان 
ي، آثاره الفكرية ومواقفه السياسية، لالستاذ محمد باقر هبة الدين الشهرستان
 هبة الدين الشهرستاني: ية بعنوانوالثان. م٢٠٠٢- ه١٤٢٣البهادلي، طبعت سنة 

، لالستاذ إسماعيل )دراسة تحليلية(منهجه في اإلصالح والتجديد وكتابة التاريخ 
  .  م٢٠٠٨طه الجابري، سنة 

 عشية اإلثنين السادس والعشرين من شهر إنتقل إلى جوار ربه الكريم        
، فشيع باحترام، ودفن في المكتبة التي أسسها في الصحن  ه١٣٨٦شوال سنة 

  . الكاظمي الشريف، الواقعة في الزاوية بين الجدارين الشرقي والجنوبي
ورثاه الكثيرون، وأرخ .         وأقيمت له الفواتح في مدن العراق وخارجه

 :حسن آل الطالقاني بقولهوفاته السيد محمد 

  والشرع بعدك ما لـه من مسـعف     
 ميـدانه قـفـراً يحـن لمشـرف   
ودفعـت عـنه بصـارم ومثقـف    
  وهتفت سيري في الشعوب ورفرفي    

  طود النهى فيك الفـضيلة روعـت       
  قد كنت لإلصالح رمـزا فاغتـدى      

الحجى والدين ممـا شــانه      صنت  
  ورفعـت لإلسـالم رايـة عــزة     
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  نداً لشخصك في الحجى لم تعـرف     
  أرخ وروي بـالـدمـوع الـذرف   

  

  هـذي المعاهـد قد نعـتك ألنهـا     
  وثرى ضريحك للضراح سما عـالً     

  

، والسيد عباس، والـسيد     )مرت ترجمته (السيد جواد   :  ثالثة أوالد هم   )١(وأعقب
  .زيد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
                                                        

ترجمـة بقلـم علـي    ، ١٠/٢٦١: ، األعيـان ٤٨-٤١: أحسن األثر:  من مصادر ترجمته   )١(
آثاره /، السيد هبة الدين الشهرستاني    )ط كربالء " (نهضة الحسين "الخاقاني في مقدمة كتاب     

حياته ونشاطه العلمي واالجتماعي،    /الفكرية ومواقفه السياسية، السيد هبة الدين الشهرستاني      
، معـارف   ٣٣٧:  مصفى المقال  ،٣٣٩-٣٢٩: المسلسالت في اإلجازات، المجموعة الثانية    

: ، موسوعة أعـالم العـراق     ٧٦٢-٢/٧٦١: ، معجم رجال الفكر   ٣٢٠-٢/٣١٩: الرجال
 .١٤١٨ -٤/١٤١٣: ، نقباء٣٩٢-٣٧٥: النفحات القدسية، ١/٢٢١
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 )١( يحيى بن السيد هاشم الورد السيد-١٧٣
   ه١٣٢٨ -٠٠٠٠

  .        السيد يحيى بن السيد هاشم بن السيد جواد الحسيني، الورد الصائغ
. كان يحترف مهنة أسرته وهـي الـصياغة       .         ولد بالكاظمية، ونشأ فيها   

، والـذي مـرت     )عليهما السالم (وهو أخ السيد محسن صائغ ضريح اإلمامين        
   .ترجمته

، وتعد مواالته الدرجة العليـا      "الموال"     كان معروفاً باالستاذية في قرض         
وكان أسـاتذة األدب الـشعبي يقدمونـه، ويقتفـون أثـره،            . في الشعر العامي  
  .وظلوا يروون شعره، ويضربون مواالته مثالً. ويستجيدون معانيه

،  ه١٣٦٩ة         وقد جمع الدكتور حسين علي محفوظ جزء من ديوانـه سـن     
  : ومن موالته. اعتماداً على ما جمعه ورواه السيد محمد، ابن السيد المترجم

ــه ــا زيــن االوصــاف روحــي بالوصــل منّ   ي
  مــن دون كــل الخلــگ شــيلتني منّــه    

ــت ا  ــا نهي ــه  للگكلم ــشرتك منّ ــن ع   ب ع
ــر    ــات وحج ــة والعادي ــذا زلزل ــك ب   جرت

ــالنواذر مــن فــرا   ك حجــرگطيــب الكــرى ب
ــه لــذب ب    ــر التــرد ِمنّ ــه حجــر بي   يه

ــه    ــوي ِمنّـ ــه وترتـ ــاود عليـ   الزم تعـ

 

  :وله
  
  

  تميت أحومي اعلـه شـوفك بـس أروحـن ورد          
ــالك و  ــي وص ــف ورد اأبغ ــن المراش   روم م

ــضة وورد  ــل فري ــا بك ــاهي علين ــرك ين   ذك
                                                        

  . م١٩٦٠اعتمدت في ترجمته على ورقة كتبها الدكتور حسين علي محفوظ، سنة  )١(



٤٨٨ ....................................................ل الجزء األو/  كواكب مشهد الكاظمين 

ــدعا  ــتم فروضــنا وال ــمك ت ــث باس ــن حي   م
ــه  ــك ودع ــواري بوجنت ــسن الح رضــوان ح  

ــورد  ــى گالـ ــتكه وادعـ ــوايح واشـ   دم لـ
ــورد  يگوا ــت ال ــشتم ورد  چاول أن ــيش ت   ل

  
  

 

  :ومن مواالته
ــه   ــان متعاملـ ــالزور والبهتـ ــاس بـ   النـ

ــه  لحوا ــوم متعامل ــار الي ــات ص ــن م   گ م
ــا   ــضه ب ــار الغ ــه لگلن ــگ متعامل   ب ياخل

  تــسعر كمــا تــسعر األعمــال بالنيــات    
ــرش  ــات يگرب العـ ــال بالنيـ   رن األعمـ

ــو  ــات  چال ــصيد بني ــرش اي ــص الح   ن ش
  وايعاملــك يــا مــسودن مثــل متعاملــه    

  

 ٢ الموافق   ،  ه١٣٢٨ محرم الحرام سنة     ١١في بالكاظمية يوم الثالثاء             تو
م، ودفن في حجرة أسرة السادة آل الورد، وهي الحجـرة الثانيـة             ١٩٠٩شباط  

  . )١(يمين الداخل إلى الصحن الشريف من باب المراد
، )من بلـد  (        له زوجتان إحداهما السيدة فضة بنت سلمان البو حسب اهللا           

العلوية رباب؛ تزوجها   : ، وأخواته )وقد مرت ترجمته  (ولده السيد محمد    وهي أم   
والعلوية عفيفة؛ وزوجها   . ابن عمها السيد هاشم بن السيد محسن بن السيد هاشم         
). وقـد مـرت ترجمتـه     (ابن عمها السيد أمين بن السيد جعفر بن السيد هاشم           

. ن بن السيد هاشـم والعلوية تاجة؛ وزوجها ابن عمها السيد حيدر بن السيد محس     
  ).لم يعقب(جعفر، ورضا، ومحمود : وله من زوجته األخرى السادة

                                                        
كما أفاد حفيده السيد إسماعيل بن السيد جعفر بن السيد يحيى، في داره بالكاظمية مـساء                 )١(

 .نقال عن أخي الدكتور جمال الدباغ . ه١٤٣٠سنة   شوال١٢الجمعة 
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  الشيخ يوسف القره داغي التبريزي-١٧٤
   ه١٣٣٧ -١٢٧٩

الشيخ ميرزا يوسف بن ميرزا زين العابدين بن محمد علي القره داغـي                
  . التبريزي

، ثم هـاجر    هاالعلوم في قرأ مقدمات   و ،  ه١٢٧٩        ولد في مدينة تبريز سنة      
بعدها عاد إلى مدينـة تبريـز     .  ودرس على علمائها   ف،رشإلى مدينة النجف األ   

  .عمل بالتدريسو
حدثني ولده الفاضل ميرزا علي المـشتغل فـي         : "        قال الشيخ اغا بزرك   

وينقـل عنـه    . النجف أن لوالده مقتالً كبيراً، وديوان المدائح والمراثي عربيـاً         
وله أيضاً لسان الحق في الرد على النصارى        . اباني في وقايع األيام   الفاضل الخي 

  .)١("١٣٣٦المطبوع سنة 
في الـرد علـى النـصارى واثبـات مظـالم           ) لسان الحق : "(وقال في الذريعة  

تـستانية المـسيحية   و نـاظر إلـى رد الپر  ،المسيحيين المـستعمرين، فارسـي   
حكم ترجمة القرآن   : وله .)٢(" ص ٥٣٦ في   ١٣٣٦ طبع بإيران في     ،بالخصوص

  .إلى سائر اللغات
  :  قال في هالل المحرم من قصيدة

 ــم ــة مطع ــا للمني ــل البراي   وك
  ينجي الفتـى مـنهن إال التَـسلُّم        
 ترى أن طعم الموت في الفم علقم      

  وتنقطع األعمـار منـك وتُخـتم      
   بها بان عن ذات الخمار المعمـم      

      محـتَّم ذُِق الموتَ إن المـوتَ أمـر  
  ترى نوب األيام تترى ولـيس مـا       
  وتلتــذُّ مــن شــهِد الحيــاة وبعــده

ــا   ــالي بمره ــالي ال تب ــر اللي   تم
ــا  ــشدائد إنه ــد ال ــا عن ــن ثابتً   فَكُ

                                                        
  .٦٠١-٥/٦٠٠: رنقباء البش )١(
  .١٨/٣٠٢ :الذريعة )٢(
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   عليك الليـالي ال تخـالفْ فتنـدم       
  نـاك حـلَّ المحـرم   أما سمعت أذ  

  

   المجد فارض بما قضت   وإن رمتَ نَيَل    
ــده  ــث تري ــاُل حي ــسيرك اآلم   ت

  

  :ة بعنوان زمانيوله من قصيد
  أردد طرفي بـين زهـر الحـدائقِ     
  وُأسِرح في روض الغرام نواظري     
  رغبتُ إليهـا واألمـاني تقـودني       
  وفتَّشتُ من أهل الزمـان قلـوبهم       
ــٍة  ــر روي ــواٍل بغي ــين قَ ــا ب   فم
  قضى الود مني بعد شيبي فال أرى      

 

  ويشغلُني عنهن بـيض الــمفارقِ       
ــال ــْؤِذن ب   بوائقولكــن شــيبي م

  وال شك أن الموت بالزجر سـائقي       
  وجدتُ األعادي في لباس األصادق     
  وما بـين صـنّاٍع ضـليٍع منـافق        
ــاطق ــه والمن ــي ثوب ــاخرةً ف   مف

  

، فتـوفي فـي       ه١٣٣٧        تشرف بزيارة العتبات المقدسة في العراق سنة        
  .ها بالكاظمية، ودفن في الرواق الشريفأواخر

  
    

  
  
  
  
  

  جزء األول من كتابتم بحمد اهللا ال
  كواكب مشهد الكاظمين في القرنين األخيرين 

  ويليه الجزء الثاني
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  عالم المترجمينفهرست األ
  الجزء األول

  الصفحة  االسم  ت
  ١٣  ........................ابو يوسف الشيخ ابراهيم    .١
  ١٦   ..................الشيخ ابراهيم االردبيلي النجفي   .٢
  ١٨    ..............هيم السلماسي الكاظمي الميرزا إبرا   .٣
  ٢١    ..........السيد إبراهيم بن السيد حيدر الكاظمي   .٤
  ٢٣   . النجفي براهيم بن الشيخ محمد الجزائريإالشيخ    .٥
  ٢٦    ...............السيد ابراهيم الخراساني الكاظمي   .٦
  ٢٩   ...........السيد إبراهيم بن السيد محمود الصدر   .٧
  ٣١  يقاجارالأبو الفضل ميرزا بن علي شاه الشاهزاده    .٨
  ٣٤   ..........السيد أحمد بن السيد إبراهيم أبو يوسف   .٩

  ٣٦   ........السيد أحمد بن السيد محمد حسين الصدر .١٠
  ٣٨  ............ العاملي السيد أسد اهللا بن السيد حسين .١١
  ٤٠   ... السيد أسد اهللا بن السيد عبد الكريم السبزواري .١٢
  ٤١   ....الشيخ أسد اهللا بن الشيخ محمد علي الخالصي .١٣
  ٤٣    ...........الميرزا إسماعيل السلماسي الكاظمي .١٤
  ٤٦    ...................السيد إسماعيل الصدر الكبير .١٥
  ٥٠  .......الشيخ عباس الجصاني  بن إسماعيلالشيخ  .١٦
  ٥١    ....ي الكاظم بن السيد جعفر أبو الوردينأمالسيد  .١٧
  ٥٥    .....)البالط (السيد باقر بن السيد أحمد الحسني .١٨
  ٥٧   ..... الخالصي بن الشيخ زين العابدينالشيخ باقر .١٩
  ٥٩    .لماسي الس بن الميرزا زين العابديناقر بالميرزا .٢٠
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  ٦٢    ........... االنصاري بن الشيخ عليالشيخ باقر .٢١
  ٦٧ ............... .............الشيخ جابر الكاظمي .٢٢
  ٧١     ..................السيد جعفر األعرجي النسابة .٢٣
  ٧٥   ............السيد جعفر بن السيد هاشم الموسوي .٢٤
  ٧٧  .  ..........................جمال الدين الكوكباني .٢٥
  ٧٨   ............. الشيخ جواد بن الشيخ باقر الخالصي .٢٦
  ٧٩    ....انيشهرست ال الدينهبةجواد بن السيد السيد  .٢٧
  ٨٥ .................ي الشيخ حبيب بن طالب الكاظم .٢٨
  ٨٨    .............السيد حسن بن السيد أحمد الحيدري .٢٩
  ٩٠   ...............برالسيد حسن بن السيد عبد اهللا ش .٣٠
  ٩١  ........ السيد حسن الدرودي الخراساني الكاظمي .٣١
  ٩٢    ......................فيعلي القطي الشيخ حسن .٣٢
  ٩٥    ..... عطيفة الكاظمي بن السيد عليالسيد حسن .٣٣
  ٩٧   ..........................  حسن الكربالئيالشيخ .٣٤
  ٩٩   ..................السيد حسن أبو الورد الكاظمي .٣٥
  ١٠٢   ............السيد حسن بن السيد محمد األعرجي .٣٦
  ١٠٣    ...................اظميالسيد حسن الصدر الك .٣٧
  ١٠٧   . البغدادي الجرجفجيالحاج حسين بن الحاج حسن .٣٨
  ١٠٩     .... الجزائري بن السيد عبد الكريمالسيد حسين .٣٩
  ١١١   ............. الرشتي بن عبد الكريمالشيخ حسين .٤٠
  ١١٤   ...............بن السيد عبد اهللا شبر  حسين السيد .٤١
  ١١٦    ............ األحمرن الشيخ علي بالشيخ حسين .٤٢
  ١١٨   ...........الشيخ حسين بن الشيخ علي الخالصي .٤٣
  ١١٩     .......... القطيفيالخنيزي الشيخ حسين بن علي .٤٤



٤٩٣ ....................................................ل الجزء األو/  كواكب مشهد الكاظمين 

  ١٢٠   ............. علي الكركي الشيخالشيخ حسين بن .٤٥
  ١٢٢  ......الشيخ حسين بن الشيخ علي محفوظ العاملي .٤٦
  ١٢٥  ......... ....ور حسين علي محفوظالدكتاالستاذ  .٤٧
  ١٣٨   .......................السيد حسين اللشته نشائي .٤٨
  ١٣٩    ........................السيد حسين بحر العلوم .٤٩
  ١٤١    ............البصيربن السيد هادي حسين السيد  .٥٠
  ١٤٤    ........... الحسني بن السيد إبراهيمالسيد حيدر .٥١
  ١٤٨  ...........د حيدر بن السيد إسماعيل الصدر السي .٥٢
  ١٥٢   .....................الميرزا حيدر علي العلياري .٥٣
  ١٥٥  ..............................الحاج خضير السقا .٥٤
  ١٥٧   ............. الوردي بن السيد إبراهيمالسيد خليل .٥٥
  ١٦٣  .. .........................الشيخ درويش الوندي .٥٦
  ١٦٧   ......... األعرجي السيد راضي بن السيد حسن .٥٧
  ١٦٩   ......... الخالصي بن الشيخ حسينالشيخ راضي .٥٨
  ١٧٢   ..............ا علي الطبيب المدراسيالسيد رض .٥٩
  ١٧٣   ....الشيخ رضي بن الحاج علي الصفار القطيفي .٦٠
  ١٧٩    ..............الطبرسي المازندرانين مازالشيخ  .٦١
  ١٨١  ..................الميرزا زين العابدين السلماسي .٦٢
  ١٨٧   ....العلوية سكنة بنت السيد أحمد العطار الحسني .٦٣
  ١٨٩   ............السيد سلمان بن السيد أحمد الموسوي .٦٤
  ١٩١  ...............ميظاكال الشيخ سليمان بن معتوق .٦٥
  ١٩٥  .........................الحاج شعبان علي التاجر .٦٦
  ١٩٩  ....................الحاج صادق سيفي المحالتي  .٦٧



٤٩٤ ....................................................ل الجزء األو/  كواكب مشهد الكاظمين 

  ٢٠٠   ............. العطارالسيد محمدبن السيد صادق  .٦٨
  ٢٠٢  ............................ الشيخ صالح التميمي .٦٩
  ٢٠٦   ...................، الكاظميالشيخ صالح المعلم .٧٠
  ٢٠٩   ......لرزاق الكليدارالشيخ طالب بن الشيخ عبد ا .٧١
  ٢١٢   ............................السيد طاهر الحيدري .٧٢
  ٢١٩  ..........السيد عباس بن السيد ابراهيم الحيدري  .٧٣
  ٢٢٠   ............الشيخ عباس بن الشيخ حسين الكركي .٧٤
  ٢٢٢   ..........السيد عباس بن السيد محسن أبو الورد .٧٥
  ٢٢٤  ..........بن السيد عبد الورديالسيد عبد الجبار  .٧٦
  ٢٢٦   ......)ضياء الدين(الشيخ عبد الحسين الخالصي  .٧٧
  ٢٢٨  ....... الشيخ عبد الحميد بن الشيخ طالب الكليدار .٧٨
  ٢٣٢   ......الشيخ عبد الرزاق بن الشيخ محمد الكليدار .٧٩
  ٢٣٥   ...................السيد عبد الصاحب األعرجي .٨٠
  ٢٣٧   ....................... العظيم آل شديدالسيد عبد .٨١
  ٢٤١   .......................... الكتبيالشيخ عبد علي .٨٢
  ٢٤٣    .............الشيخ عبد علي بن منصور القطيفي .٨٣
  ٢٤٤   ........................الشيخ عبد الغني المختار .٨٤
  ٢٤٨    ...... األعرجي بن السيد حسنالسيد عبد الكريم .٨٥
  ٢٥١   ........................الميرزا عبد اهللا الزنجاني  .٨٦
  ٢٥٣  ... ...... رضا شبر محمدالسيد عبد اهللا بن السيد .٨٧
  ٢٥٦   .....الحيدريبن السيد محسن السيد عبد المطلب  .٨٨
  ٢٥٩  ...................الحاج عبد الهادي االسترابادي  .٨٩
  ٢٦٢ ........العاملي  بن الشيخ محمدالشيخ عبد الهادي .٩٠
  ٢٦٣   .........بن السيد محمد أمين الحسني السيد عبود .٩١



٤٩٥ ....................................................ل الجزء األو/  كواكب مشهد الكاظمين 

  ٢٦٦   ................السيد علي بن السيد حسن الصدر .٩٢
  ٢٧٠   .............علي بن الشيخ حسين محفوظالشيخ  .٩٣
  ٢٧١  .. ...............علي الدماوندي الطهرانيالشيخ  .٩٤
  ٢٧٣  ........................ الرشتيرضا  علي الشيخ .٩٥
  ٢٧٤   ......................يقاجارالالميرزا علي شاه  .٩٦
  ٢٧٥  ...........االنصاري  الشيخ علي بن الشيخ عبود .٩٧
  ٢٧٧  .............شيخ علي بن الشيخ قاسم القوجاني ال .٩٨
  ٢٧٨   .............السيد علي بن السيد محسن الحيدري .٩٩

  ٢٧٩  .............لسيد محمد األعرجي السيد علي بن ا.١٠٠
  ٢٨٠  ..............  الزيني محمد حسين بنالشيخ علي.١٠١
  ٢٨٣ .الشيخ علي بن الشيخ محمد حسين السلطان ابادي.١٠٢
  ٢٨٤   .........الشيخ علي بن الشيخ مرتضى آل ياسين.١٠٣
  ٢٨٧    ..........السيد علي نقي بن السيد أحمد الحيدري.١٠٤
  ٢٩٠    .......................قي الخالصيالشيخ علي ن.١٠٥
  ٢٩٣   ...........السيد عيسى بن السيد جعفر األعرجي.١٠٦
  ٢٩٧    ............... اللنكراني بن الحسينالشيخ فاضل.١٠٧
  ٣٠٠  .............الشيخ فاضل بن الشيخ علي الكليدار .١٠٨
  ٣٠٢  ....................ي قاجارالفرهاد ميرزا الحاج .١٠٩
  ٣٠٩  ...................... الشيخ قربان علي الزنجاني.١١٠
  ٣١٣    ...آل نوح الخطيب   بن الشيخ سلمانالشيخ كاظم.١١١
  ٣٢١    ..............السيد ماجد بن السيد هاشم العوامي.١١٢
  ٣٢٤   ............السيد محسن بن السيد جواد الحيدري.١١٣
  ٣٢٥  ................. الكاظمي  آل ياسينحسنمالشيخ .١١٤
  ٣٢٧   ................... الكاظمي الصائغحسنمالسيد .١١٥



٤٩٦ ....................................................ل الجزء األو/  كواكب مشهد الكاظمين 

  ٣٣٠   .....................السيد محمد بن أحمد الزيني.١١٦
  ٣٣٣    .........السيد محمد أمين بن السيد حسن العطار.١١٧
  ٣٣٥   ..... الكاظميبن الشيخ أسد اهللامحمد تقي الشيخ .١١٨
  ٣٣٧   ........آل ياسينباقر   بن الشيخمحمد تقيالشيخ .١١٩
  ٣٣٩   ..... الخالصي بن الشيخ راضيمحمد تقيخ الشي.١٢٠
  ٣٤٠   ............السيد محمد بن السيد جعفر األعرجي.١٢١
  ٣٤٢   ......الصدر بن السيد إسماعيل السيد محمد جواد .١٢٢
  ٣٤٧    .....................الشيخ محمد جواد السلماسي.١٢٣
  ٣٤٨  ....................د الكرمنجيالحاج محمد جوا.١٢٤
  ٣٥٠   ...........الشيخ محمد بن الشيخ حبيب الكاظمي.١٢٥
  ٣٥١   ............السيد محمد بن السيد حسن األعرجي.١٢٦
  ٣٥٣  ...............حسن الصدر بن السيد السيد محمد .١٢٧
  ٣٥٦  .....................االستاذ محمد حسن القطيفي.١٢٨
  ٣٥٧  .....................حسن آل ياسينالشيخ محمد .١٢٩
  ٣٧٩  ....آل نوح الدكتور محمد حسين بن الشيخ كاظم .١٣٠
  ٣٨٢ ............حسين محفوظ محمد بن الشيخ الشيخ .١٣١
  ٣٨٣    ...............الشيخ محمد حسين السلطان آبادي.١٣٢
  ٣٨٥  .......................السيد محمد حسين الصدر .١٣٣
  ٣٨٧   ..........محمد بن السيد راضي األعرجيالسيد .١٣٤
  ٣٨٨  .....................الشيخ محمد رضا الزنجاني.١٣٥
  ٣٩٠    ...........محمد شبرالسيد رضا بن محمد السيد .١٣٦
  ٣٩٣    ... الخالصي بن الشيخ حسينالشيخ محمد صادق.١٣٧
  ٣٩٥  ............ السيد محمد بن السيد صالح الحيدري.١٣٨
  ٣٩٨   .....لسيد محمد علي بن السيد راضي األعرجيا.١٣٩



٤٩٧ ....................................................ل الجزء األو/  كواكب مشهد الكاظمين 

  ٣٩٩   .علي بن السيد محمد تقي السبزواري السيد محمد .١٤٠
  ٤٠٢   ........الشيخ محمد علي بن المولى مقصود علي.١٤١
  ٤٠٥  ...............الحاج محمد علي النجار الكاظمي .١٤٢
  ٤٠٦   ................الشريف محمد بن فالح الكاظمي.١٤٣
  ٤١٠   .............لشيخ محمد بن الحاج قنبر الكاظميا.١٤٤
  ٤١١  الشيخ محمد محسن بن الشيخ محمد صالح الشيبي.١٤٥
  ٤١٣  ...  السلماسي بن الميرزا محمد باقرالميرزا محمد.١٤٦
  ٤١٥    ..... محمد صادق الموسويديسالالسيد محمد بن .١٤٧
  ٤١٧    ....محمد مهدي الخالصيالشيخ الشيخ محمد بن .١٤٨
  ٤٢٠  .....السيد محمد مهدي بن السيد إسماعيل الصدر.١٤٩
  ٤٢٣  ..... محمد الموسويديسالالسيد محمد مهدي بن .١٥٠
  ٤٢٧   ................السيد محمد بن السيد يحيى الورد.١٥١
  ٤٢٩   ...........الشيخ محمود بن الشيخ عبد اهللا الكتبي.١٥٢
  ٤٣٠  .......يخ مرتضى بن الشيخ راضي الخالصي الش.١٥٣
  ٤٣٣   .........الحاجة مريم بنت الشيخ صالح الحائري.١٥٤
  ٤٣٤   ............ الصدرالعلوية مريم بنت السيد هادي.١٥٥
  ٤٣٩   ........بن السيد إبراهيم الحيدري السيد مصطفى .١٥٦
  ٤٤٢   .........السيد مصطفى بن السيد حسين الكاشاني.١٥٧
  ٤٤٥  . .........السيد مصطفى بن السيد علي الحيدري.١٥٨
  ٤٤٦   ............ الصدرالعلوية ملكة بنت السيد هادي.١٥٩
  ٤٤٩   ..بن السيد إبراهيم األعرجي) كافي(السيد مهدي .١٦٠
  ٤٥١   .........السيد مهدي بن السيد ابراهيم الخراساني.١٦١
  ٤٥٢    ..........الشيخ مهدي بن الحاج صالح المراياتي.١٦٢
  ٤٥٦     .......لعلومالسيد مهدي بن السيد محمد آل بحر ا.١٦٣



٤٩٨ ....................................................ل الجزء األو/  كواكب مشهد الكاظمين 

  ٤٥٨    .......الكاظميا علي رضموسى بن السيد السيد .١٦٤
  ٤٦٠ .......... السيد موسى الطبيب الهمداني الكاظمي.١٦٥
  ٤٦٢     .........الشيخ عباس الجصانيالشيخ موسى بن .١٦٦
  ٤٦٥   ......................... نعمة الجوخجيالدكتور.١٦٧
  ٤٦٩    ....................الشيخ هادي شطيط الكاظمي.١٦٨
  ٤٧٣  ..................السيد هادي بن السيد علي شبر .١٦٩
  ٤٧٤   ......... الصدر  بن السيد محمد عليالسيد هادي.١٧٠
  ٤٧٩   ...............السيد هاشم بن السيد محمد الهندي.١٧١
  ٤٨١  ............ انيشهرست الالسيد هبة الدين الحسيني.١٧٢
  ٤٨٧   ................ بن السيد هاشم الوردالسيد يحيى.١٧٣
  ٤٨٩   ..............الشيخ يوسف القره داغي التبريزي.١٧٤

  
  

  


